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مع انطالقة احتفالية دم�سق عا�سمة للثقافة العربية، ت�ستعيد 

�سوري����ة ذكري����ات اإبداعه����ا العربي اخلال�����ص.. لغة وفك����رًا وتاريخًا 

عريقًا وملتقى للثقافات واحل�سارات، ويتاأمل املبدعون املعا�رصون 

املحتفل����ون ملحمة ال�سام عرب الع�سور، وقد اأ�ساءت للب�رصية دروب 

التق����دم والتط����ور، ب����ل قدمت للنا�����ص كاف����ة الر�س����االت ال�سماوية، 

فمنه����ا انطل����ق القدي�����ص بول�ص ك����ي ين�س���������ر امل�سيحي����ة يف العامل، 

دم�صق عا�صمة الثقافة العربية
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�سالم اإىل النا�ص كافة، وكان  ومنها انطلق الفاحتون امل�سلمون ليبلغوا ر�سالة االإ

قدمون، ق����د خرجوا منها بتجارتهم  راميون الكنعانيون �سكانها االأ الع����رب االآ

وثقافته����م، فبن����وا البلدان عل����ى �سفاف املتو�س����ط وما تزال امل����دن الكنعانية 

وائل  –الفينيقي����ة حي����ة باآثاره����ا العظيمة، �ساه����دة على ما حققه البن����اة االأ
م����ن تق����دم عمراين مده�ص وبديع، جتده اإىل الي����وم يف مدن ال�ساحل ال�سامي: 

ال�س����وري اللبن����اين الفل�سطين����ي، وجتده يف قرطاج التون�سي����ة، كما جتده على 

�سبانية( التي نزل فيها  ال�سفة املقابلة من املتو�سط حيث املنكب )املونيكار  االإ

ن اأجداده الكنعانيني هم الذين بنوها. بعد قرون �سقر قري�ص الأ

∂ ∂ ∂

واالحتفال بدم�سق عا�سمة للثقافة العربية يعني االحتفال بال�سام كلها، 

آرام دم�سق ومن بعدها  ر�ص املقد�سة التي بارك اهلل حولها، ن�ساأت ا ففي هذه االأ

وىل، ول�سنا ننك����ر اأن الغ�سا�سنة اأقام����وا دولتهم يف  الدول����ة العربي����ة املدني����ة االأ

�سالم كانوا  جل����ق، واأن املناذرة اأقاموا دولتهم يف احلرية، لكن الغ�سا�سنة قبل االإ

يحتم����ون بدول����ة بيزنطة، مثلم����ا كان املن����اذرة يحتمون بدول����ة الفر�ص، فاأما 

�س�ص  الدول����ة الت����ي اأ�س�سها ر�س����ول اهلل )�ص(  يف املدينة املنورة، فق����د و�سعت االأ

الفريدة لبنيان الدولة، لكن البناء نه�ص وا�ستد حني و�سل الفاحتون العرب 

مويون دولتهم �سدوا  امل�سلمون اإىل ال�سام وحرروها من املحتلني، وحني اأقام االأ

�سالم  بواب التي فتحها االإ ع�سده����ا بوثائ����ق العروبة املتني، دون اأن يغلق����وا االأ

ن اأ�سا�ص دولته العدل وامل�ساواة بني النا�ص  عراق والقوميات، الأ م�رصعة لكل االأ

دون النظ����ر اإىل اأعراقه����م واألوانهم، فال فرق بني عربي واأعجمي، وبني اأبي�ص 

ن�سانية التي  خال�����ص واحلف����اظ عل����ى القي����م االإ واأ�س����ود اإال بالتق����وى، اأي باالإ

ه����ي جوه����ر الر�س����االت ال�سماوية، لكن بني اأمي����ة اأدركوا م�سوؤولي����ة العروبة يف 

آن الكرمي، واختار  �سالم، فقد اخت����ار اهلل العربية لغة للق����را احلف����اظ عل����ى االإ
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عظم من قري�ص، وفتح الر�سول حممد عليه ال�سالة وال�سالم اأبواب  الر�سول االأ

العروبة لكل من جعل العربية لغته، حني قال:

ح����د منك ب����اأب وال اأم، اإمنا العربية الل�س����ان( اأي الفكر  )لي�س����ت العربي����ة الأ

والثقاف����ة والبي����ان، فتدفقت يف الثقاف����ة العربية ثقافات رفدته����ا عرب لغتها، 

حمله����ا مثقف����ون كب����ار اأ�سهم����وا مع الع����رب يف اإب����داع ثقاف����ة اإن�ساني����ة عربية 

اإ�سالمي����ة م����ا ت����زال اإىل الي����وم حا�����رصة ن�����رصة ت�س����ع عل����ى الب�رصية كله����ا فكرًا 

ن�سان، واإىل املحبة  ح�سان، واإىل احلفاظ على حق����وق االإ يدع����و اإىل الع����دل واالإ

خرين، وق����د اعرتفت هذه الثقافة  والعف����و والت�سام����ح، واإىل احرتام ثقافات االآ

خ����رى، فلم متنع النا�ص م����ن اأن يكتبوا بلغاتهم اأو  بخ�سو�سي����ات الثقافات االأ

اأن يتكلموا بها ليحافظوا على هوياتهم وعلى قومياتهم، بل اإن هذه الثقافة 

خرى، فتمت يف عهد  �سالمية القوية املبدعة �سعت اإىل الثقافات االأ العربية االإ

خال����د بن يزي����د اأ�سخم الرتجمات من الثقافة ال�سورية واليونانية القدميتني 

�سكندرية اإىل دم�سق وحم�ص، ثم انطلقت هذه  الت����ي حملها علماء مدر�سة االإ

الثقافة اإىل الهند، وكان من الطرائف اأن يحمل البريوين اإىل الثقافة العربية 

م����ا للهن����د من مقولة مقبولة اأو مرذولة، دون اأية رقابة على ما حمل، ومل تكن 

بداع، لكنها جاءت عربية اخلل����ق، لوفرة ما اأ�ساف  األ����ف ليلة وليلة عربي����ة االإ

العرب اإليها حتى باتت تن�سب اإىل ثقافتهم.

∂ ∂ ∂

كان����ت دم�س����ق ق����د ورثت ح�س����ارات قدمية لكرثة م����ا مّر عليها م����ن ثقافات 

قوام و�سعوب فتحت لهم قلبها، واحت�سنت عطاءاتهم، وهي كما يعرف  غنية الأ

ن�ساين، فحني ج����اء الفاحتون  ثاري����ون اأق����دم مدين����ة ماأهولة يف التاري����خ االإ االآ

الع����رب امل�سلم����ون حافظوا على هذا الرتاث الغني، واأغن����وه، ومل يهدموا معبدًا 

اأو كني�س����ًا اأو كني�س����ة، وه����ذا ما اأ�س�ص بقوة ملا هي علي����ه ال�سام اإىل اليوم من قوة 
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و�سالبة يف وحدتها الوطنية، حتى باتت مثااًل عامليًا يحتذى للعي�ص امل�سرتك 

ثنيات والثقافات، وقد اأ�سهم امل�سيحيون العرب  عراق واالإ بني الديانات، وبني االأ

بخا�س����ة م����ع اأ�سقائهم واأخوتهم امل�سلمني الع����رب يف �سياغة و�سناعة الثقافة 

العربي����ة، واأح�س����ب اأن الغ�سا�سن����ة امل�سيحي����ني كان����وا رواد هذا املوق����ف النا�سع 

يهم يف خندق قومه العرب، وا�سطف يف جي�ص خالد،  ح����ني وق����ف جبلة بن االأ

�سالم  �س����د املحتلني القادمني م����ن الغرب، وحرر معهم بالده، وكان يعلم اأن االإ

جنيل، واأن  ي�س����دق ما جاء قبله من �سحف اإبراهيم ومو�سى، ومن التوراة واالإ

ر�ص. امل�سلمني ال يفرقون بني ر�سل اهلل اإىل االأ

وق����د فت����ح احلكام امل�سلمون �ساحات امل�ساركة يف بناء الدولة لكل من يعي�ص 

يف اأرجائه����ا، فكان اليهود وزراء املال، وكان امل�سيحيون رجال الدولة والرتجمة 

والتعري����ب، ب����ل كان كثري منهم ق����ادة يف جيو�ص الفتوح����ات، وكان العلماء من 

ال�سابئة واملجو�ص يحظون مبكانة عالية يف ق�سور اخللفاء، وقد برز من اأبناء 

�سورية اأعالم كبار من حران، لعل اأ�سهرهم ثابت بن قرة والبتاين، وقد انطلقا 

من ال�سام اإىل بغداد، فكانا من اأعمدة دار احلكمة.

∂ ∂ ∂

موي����ة عا�سم����ة العامل املتح�����رص، ومل يكن  كان����ت دم�س����ق يف عه����د الدولة االأ

يومها لها مناف�ص يف ال�رصق اأو الغرب، وحني انطلقت بقيادتها جيو�ص الفتح 

فريقي، وقد  آ�سيا كانت جيو�سها تتابع حترير املغرب العربي وال�سمال االإ نحو ا

على، وتوغل����ت اإىل اأوا�س�����ط اإفريقية، ولئن ك���ان  و�سل����ت اإىل ب����الد ال�س�����و�ص االأ

طل�سي، وظ����ن اأن العامل ينتهي عنده،  عقب�����ة  بن ناف����ع قد تطلع اإىل �ساطئ االأ

ف����اإن مو�س����ى اب����ن ن�سري تطل����ع اإىل ال�ساطئ ال�سم����ايل، حيث اأوروب����ا التي ر�سم 

خط����ة الو�سول اإليها لتبليغ الر�سالة، اخللفاء الرا�سدون، فكانت اأوامر دم�سق 

جلي�����ص مو�س����ى بالتق����دم عرب البح����ر اإىل اإ�سباني����ا، يف الوقت ال����ذي كانت فيه 
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اأوام����ر دم�س����ق اإىل قتيبة بن م�سل����م، اأن يتابع الفتوح����ات اإىل ال�سني، واإىل اأبي 

القا�س����م الثقفي اأن يتابع الفتوحات اإىل الهند، ولوال اأن الوليد بن عبد امللك 

م����ات، وت����وىل �سقيق����ه �سليمان احلك����م بعده، وق����رب منه املهلب ب����ن اأبي �سفرة 

خ�س����م احلجاج مم����ا اأ�سعف موقف قتيبة، لتابع جي�س����ه الزحف حتى يلتقي 

�سالم اإليها فيما  �سيوية التي دخ����ل االإ بجي�����ص اأبي القا�س����م يف جنوب القارة االآ

بع����د دون جيو�����ص، ولتابع عب����د العزيز بن مو�س����ى بن ن�سري فتوحات����ه، ولتابع 

جي�����ص الغافقي بع����ده تقدمه اإىل بالد غالية )فرن�سا الي����وم( وقد و�سل الفتح 

اإىل مقربة من باري�ص.

∂ ∂ ∂

م����وي مل يخرج دم�سق  لك����ن انكف����اء الدول����ة يف دم�سق بعد انهي����ار احلكم االأ

من التاريخ، فقد اأعاد اإحياء دورها عبد الرحمن الداخل )�سقر قري�ص( حني 

ندل�ص ليبني م����ن جديد دولة بني اأمية، وليقدم العرب يف جنوب  ه����رب اإىل االأ

آثارها خالدة  اإ�سبانيا اأ�سخم جتربة ح�سارية اإن�سانية عرفها التاريخ، وما تزال ا

اإىل اليوم، و�ستبقى ما �ساء اهلل من الزمان.

∂ ∂ ∂

نه�س����ت بغداد التي بناه����ا العبا�سيون، واتخذوها عا�سم����ة لهم، وانزوت يف 

الظ����ل دم�س����ق، وتعر�س����ت للعدوان من ال�����رصق ومن الغرب، فق����د غزاها املغول 

�سالمي ال�سخم،  والفرجن����ة، لكنها �رصعان م����ا حتررت وا�ستعادت ح�سوره����ا االإ

ح����ني اأتاح����ت مل����ن ع�سقه����ا واإن مل يكن عربي املول����د، اأن يحكمها م����ا دام يعتنق 

دينه����ا وثقافته����ا، فكان من قادتها الكبار نور الدي����ن حممود بن زنكي، و�سالح 

لق واحل�سور. يوبي، ثم الظاهر بيرب�ص الذي اأعاد لثقافتها االأ الدين االأ

∂ ∂ ∂

ولئ����ن بحثن����ا عن علماء ال�سام الكبار يف اأعماق التاريخ ف�سوف جند �سل�سلة 
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�سماء اخلالدة يف تاريخ العلوم، ولن يت�سع املجال هنا لذكرهم،  �سخمة من االأ

وح�سبن����ا اأن نذك����ر ابن النفي�����ص الدم�سقي الذي قدم للب�رصي����ة اكت�سافه الهام 

يف ال����دورة الدموي����ة ال�سغرى، و�رصح����ه النفي�ص لكتاب اب����ن �سينا )القانون يف 

الطب( ف�ساًل عن موؤلفاته املو�سوعية يف علوم اللغة والفقه، ولنا اأن نذكر ابن 

ال�ساطر الدم�سقي الذي اخرتع �ساعة اليد، و�سنع �ساعة �سم�سية ل�سبط اأوقات 

م����وي و�سحح نظري����ة بطليمو�ص،  ال�س����الة، وعلقه����ا عل����ى مئذن����ة اجلامع االأ

ر�ص هي التي تدور حول ال�سم�ص بانتظام، وقد �سبق كوبرنيكو�ص  واأعلن اأن االأ

اإىل ه����ذه املعرفة بقرون، وقد اأ�ساد ج����ورج �سار تون بذكاء ابن ال�ساطر وفطنته 

يف علوم الريا�سيات والفلك.

�سالم بع����د الكندي العربي، فقد ولد يف  ل فيل�سوف يف االإ ����ا الفاراب����ي اأوَّ فاأمَّ

ف����اراب )يف كازاخ�ست����ان الي����وم( ولكن����ه عا�����ص يف دم�س����ق  ودفن فيه����ا،  وكذلك 

ندل�ص، لكنه عا�ص يف ال�سام  حمي����ي الدي����ن بن عربي فقد ولد يف مر�سي����ة يف االأ

ودف����ن فيه����ا، وت�س����م مقابر ال�سام ق����رب �سيدنا يحيى عليه ال�س����الم، ومقامه يف 

موي اأه����م واأ�سهر معامل دم�سق، والقدي�ص حنانيا، والقدي�ص يوحنا  اجلام����ع االأ

الدم�سق����ي، كما ت�س����م دم�سق قرب ومق����ام ال�سيدة زينب عليه����ا ال�سالم، ونخبة 

م����ن ال�سحاب����ة الكرام، ر�س����وان اهلل عليهم، ومن اأ�سهرهم ب����الل احلب�سي، واأبو 

زور واأخته خولة وكثري من ال�سخ�سيات التي  الدرداء  اخلزرجي، و�رصار بن االأ

�سيتحدث عنهم  الكتاب واملثقفون خالل عام االحتفالية،  ومن اأبرزهم املوؤرخ 

الكب����ري ابن ع�ساكر وابن قيم اجلوزي����ة، واحلافظ الذهبي وتاج الدين ال�سبكي 

وابن خلكان وكثري ممن ي�سعب ح�رص اأ�سمائهم.

∂ ∂ ∂

ولق����د عا�ست دم�سق قرونًا حتت احلكم العثماين، لكن جذوة العروبة فيها 
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مل تنطف����ئ ناره����ا، فقد بقيت ر�سي�سًا حتت الرم����اد، حتى توقد  جمرها وانت�رص 

لهيبه����ا يف النفو�����ص، فانطلق����ت م����ن دم�سق �����رصارة العروبة والدع����وة القومية 

الكربى، وفيها ولدت النه�سة العربية املعا�رصة منذ اأوا�سط القرن التا�سع ع�رص، 

ويف دم�سق اأ�س�ص اأبو خليل القباين م�رصحه وقد ا�سطر  اإىل الهجرة اإىل م�رص 

حياء العربي،   فاأ�س�ص فيها امل�رصح الغنائي احلديث، ويف دم�سق تاأ�س�ست فكرة االإ

مة عرب ر�سالتها اخلال����دة، وكان مبدعو دم�سق من  و�س����ارت فيم����ا بعد بعث����ًا لالأ

ال�سع����راء والف�سح����اء قد اأع����ادوا اإىل العربية ديوانها ال�سع����ري ال�سخم،  فقد 

عرف����ت ال�س����ام �سعراء واأدباء كبارًا اأث����روا ثقافة العرب، م����ن اأمثال: خري الدين 

الزركل����ي و�سفي����ق  جربي وحممد البزم، وخليل م����ردم بك واأنور العطار وزكريا 

تام����ر وع����ادل اأبو �سنب،  و�سواًل  اإىل �سعراء واأدباء كبار من اأنحاء �سورية لكنهم 

عا�س��������وا يف دم�س����ق واأ�س���سوا  ثقافتها الراهنة م����ن اأمثال: بدوي اجلب���ل وعمر 

ا مينا وح�سيب كي����ايل وحممد املاغوط وهاين الراهب وممدوح  اأب����ي ري�سة وحنَّ

�سقاء العرب  اجلواه����ري  والبياتي و�سعدي  ع����دوان و�سعد اهلل ونو�����ص، ومن االأ

بداع  يو�سف وعبد الرحمن منيف و�سواهم كثري ممن وجدوا يف دم�سق اأر�ص االإ

واملتع����ة باجلم����ال والعي�ص املطمئن، ومل تغب امل����راأة الدم�سقية يومًا عن �ساحة 

بداع، فقد اأ�سهمت املراأة يف كل منا�سط احلياة عرب التاريخ  الثقافة والعلم واالإ

العربي الذي اأتاح لها اأن ت�سارك يف العلم واملعرفة واحلكم، وقد عرفت دم�سق  

قا�سيات وفقيهات وعاملات  اأ�س�سن مدار�ص البنات، واأ�سهمن يف الطب والتمري�ص 

والزراع����ة، ويف الع�����رص احلدي����ث  انطلقت من دم�سق حرك����ة الرائدات اللواتي 

اأ�س�س����ن لنه�س����ة  املراأة العربي����ة املعا�رصة، وح�سبنا اأن نذك����ر ماري عجمي التي 

ديب����ات ال�سهريات األفت  اأ�س�س����ت جملة العرو�ص، وعادل����ة بيهم، واأن نقفز اإىل االأ

دلب����ي وغ����ادة ال�سمان  وكولي����ت خوري و�سلمى احلفار  الكزب����ري، د.  عزيزة  االإ
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مري����دن وقم����ر كيالين  وغريهن  كث����ريات، وبو�سعنا اأن نتع����رف عرب كتاب �سهام 

نيقة العذبة التي منحتها الن�ساء  ترجمان  اإىل ن�ساء دم�سق، واإىل اللم�سة االأ

ال�ساميات للحياة األقًا وزرك�سة وفنًا.

∂ ∂ ∂

كرب فهو ابنها الذي فر�ص  اأهدابه  مة االأ لكن �ساعر دم�سق الذي بات  �ساعر االأ

على ثراها، وازدانت قم�سانه بعرائ�ص اأعنابها، وكانت حبيبة عمره التي غنى 

له����ا اأجم����ل ق�سائ����ده  هو عا�سقها ن����زار قباين الذي حمل ق�ساي����ا العروبة يف 

مة، وكان قد غن����ى فجيعتها اأ�سى  وجدان����ه، واأن�سده����ا �سع����رًا فجر  وج����دان االأ

مرًا يوم نك�ستها، لكنه كان اأعذب من غنى انت�سارها يف حرب ت�رصين )اأكتوبر 

.)1��3

هنيئا لدم�سق عر�ص الثقافة العربية فيها، واأرجو اأن يكون  هذا العام 2008 

بداع الفني والعلمي الذي يتدفق من قلوب اأهل ال�سام  منطلق����ًا ملزيد من االإ

ر�ص العط�سى ولتخ�سب ال�سهول عطاء ومناء،  كما تتدفق الينابيع لرتوي االأ

كم����ا اأرج����و اأن يك����ون لنا  على مدى ه����ذا العام مت�سع ملزي����د من احلديث عن 

ن�سانية. �سالمية واالإ دم�سق  وعن معنى كونها عا�سمة للثقافة العربية واالإ

    

∂ ∂ ∂



دم�شـــق والمـــارتني

تعد �لرحلة �لتي قام بها �ل�ساعر �لفرن�سي �ألفون�س دي المارتني )1790-

1869م( عام 1832 �إىل �مل�رشق �لعربي، و�لتي دّون مذكر�تها ويومياتها يف كتابه 

�ل�سهري »رحلة �إىل �ل�رشق« من �أهم كتب �لرحالت �ال�ست�رش�قية �لعاملية، ويغطي 

هذ� �لكتاب �ل�سخم �أحد�ث /16/ �سهرً� جتّول فيها المارتني يف خمتلف بقاع 

�لو�قعة يف �ل�سفة �ل�رشقية من �لبحر �ملتو�سط، وفيه روى تفا�سيل  �لبلد�ن 

و�سكانه  �ل�رشق  �نطباعاته عن  فو�سف  و�لرومان�سّية،  �لدقة  بكثري من  رحلته 

وعاد�ته و�أو�ساعه �الجتماعية و�القت�سادية و�ل�سيا�سية..

13

ول 2007 �لعــــــدد 531 كانون �الآ
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لقد ع�سق »المارتني« �ل�رشق، فر�أى �أنه �أر�س �ملعجز�ت و�لر�ساالت �ل�سماوية، 

ومل ينظر �إىل �ل�رشق من خالل »�ألف ليلة وليلة« و�إمنا من خالل تاريخه �لعريق 

رئي�سّيًا،  منعطفًا  فيها  �لعربية  �حل�سارة  �سكلت  �لتي  �ملتعاقبة  وح�سار�ته 

وروبية مبنابعها �ل�رشقية و�لعربية،  وكثريً� ما ربط يف كتاباته رموز �حل�سارة �الأ

وقد �أ�س�س بذلك لتقاليد عريقة لنوع �أدبي �أكمله من بعده كبار �أدباء �لقرن 

دب  �لتا�سع ع�رش، منوعني نرب�تهم، ومفتتحني �لطريق �إىل �لروؤية �ملعا�رشة الأ

�لرحالت.

دبي و�لفني،  لهام �الأ آفاقًا جديدة لالإ لقد �أر�د »المارتني« يف رحلته �أن يخلق �

»المارتني«  نــرى  لذلك  ول،  �الأ و�خليال  �جلمال  موطن  �ل�رشق  يف  يــرى  فهو 

�لعا�سقة  ري�سته  د�خله..  يف  و�ل�ساعر  ديــب  �الأ »المــارتــني«  مع  يتبارى  �لر�ّسام 

و�ل�رشوح  و�ملناظر  ثــار  �الآ وتر�سم  �لدقيقة  وفو�رقها  لــو�ن  �الأ تلتقط  للجمال 

جاعلة منها لوحات فنّية بديعة، وهو �مل�سور لعاد�ت �لنا�س �لذين �لتقى بهم 

�ل�رشق  �أماكن  منّقبًا يف  و�لنا�س  �ملناظر  و�سفه  وي�سرت�سل يف  دقيقًا..  ت�سويرً� 

عن �جلمال ليخرجه يف قالب لغة �سعرية.. �إنه �أي�سًا �لو�سف �ملقرون بالتاأمل 

�ل�رشق  م�ستقبل  و��ست�سفاف  و�مليتافيزيقي،  و�ل�سيا�سي  و�لديني  �لفل�سفي 

ن�سانية و�حللم بغد �أف�سل.. و�الإ

بد�ع �ل�سعري عندما قدمت لقر�ء �لعربية  لقد �أح�سنت موؤ�س�سة �لبابطني لالإ

خمتار�ت قارب عدد �سفحاتها /700/ �سفحة من هذه �لرحلة، ون�رشتها �سمن 

ول 2006(  �إ�سد�ر�ت دورة »�سوقي والمارتني«�لتي عقدت يف باري�س )ت�رشين �الأ

وترجمها: د. جمال �سحّيد وماري طوق.

P  P  P

ذكريات و�نطباعات »المارتني« عن دم�سق �لتي ز�رها يف �سهر ني�سان 1833، 

تقدم و�سفًا ر�ئعًا لهذه �ملدينة �خلالدة �لتي �سحرت فوؤ�ده وحركت �ساعريته 
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و�حليوية  و�لفل�سفة  و�جلــمــال  بــالــتــاأمــل  مفعمة  مدينة  حــيــاة  عــن  فكتب 

�رش�ق.. و�الإ

مرتديًا �لزي �لعربي جال �ساعرنا يف ذ�ك �ل�سباح يف �أحياء دم�سق �لرئي�سية، 

رمني �لقامتة و�ملتعرجة.. �ملنازل من طني  مر، ب�سو�رع �حلي �الأ طاف بادئ �الأ

ت�رشف و�جهاتها على �ل�سارع عرب نو�فذ قليلة �لعدد، م�سّبكة باحلديد وم�ساريعها 

بو�ب ب�سيطة قليلة �الرتفاع.. �إال �أنه ولدى  حمر.. �مل�ساكن و�الأ مطلّية باللون �الأ

�لدخول �إىل بع�س هذه �لبيوت، ده�س من غناها من �لد�خل وترفها.. �جتاز 

عتبة �لباب وولج رو�قًا قامتًا فوجد نف�سه يف باحة مزد�نة بنو�فري رخامية ينبج�س 

هذه  كانت  فار�سي،  و�سف�ساف  �سجرتان  �أو  �سجرة جميز  وتظّللها  �ملــاء،  منها 

�لباحة مر�سوفة ببالط عري�س من �حلجر �مل�سقول �أو �لرخام، وكانت �لعر�ئ�س 

�سود، ثم �أف�ست به خم�سة �أو �ستة  بي�س و�الأ تفرت�س �جلدر�ن �ملك�ّسوة بالرخام �الأ

�أبو�ب دعائمها رخامية �أي�سًا ومنحوتة بزخارف عربية �إىل �لدور �لتي يقيم 

من  كبري  عدد  يخرتقها  عقود  ذ�ت  ف�سيحة  دور  ون�ساوؤها:  �لعائلة  رجال  فيها 

�لنو�فذ �ل�سّيقة �ملرتفعة جدً� �لتي ت�سمح للهو�ء �لنقي بالت�رّشب �إىل �لد�خل 

با�ستمر�ر، وجميع هذه �لدور موؤلفة من ق�سمني: ق�سم �أكرث �نخفا�سًا يقيم فيه 

ول ب�سع درجات ويف�سله عنه »در�بزون« من  �خلدم، وق�سم �آخر يرتفع عن �الأ

رز مقطع ب�سكل ر�ئع، وهناك يف و�سط �لد�ر �أو يف  �أعمدة �لرخام �أو خ�سب �الأ

�إحدى زو�ياها نافورة ماء �أو نافورتان مزينة حافاتها بزهور مغرو�سة يف �أوعية 

فاخرة حتوم حولها رفوف من �ل�سنونو و�حلمائم لت�رشب من مائها �ساعة يحلو 

لها.. يك�سو �لرخام جدر�ن �لغرفة حتى �رتفاع متو�سط حيث توجد متاثيل 

لو�ن �لتي ال حت�سى، و�أحيانًا  من �جل�س، وتزينها �لزخارف �لعربية ذ�ت �الأ

بي�س �أو مغطاة  نو�تئ كثرية �لزخرفة تنب�سط فوق �أر�سية مفرو�سة بالرخام �الأ

رز يف كل مكان، وعدد كبري من �لو�سائد و�حل�سايا �حلريرية �ملبعرثة  بخ�سب �الأ
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�لقاعة  �لعائلة، ويف عمق  فــر�د  الأ م�ساند  �أو  �أ�سبه مبقاعد  وهي  �لــد�ر،  و�سط 

كافة،  جو�نبه  تزين  �لتي  �لثمينة  و�لب�سط  �لفاخرة  قم�سة  باالأ مغّلف  ديو�ن 

عمال �ملنزلية  طفال و�لن�ساء �أو ي�ستلقون بعد �لفر�غ من �الأ وهناك يرتبع �الأ

طفال �ل�سغار، وثمة جهة من �لد�ر  وو�سط هذه �ل�سجاجيد و�لو�سائد، �أ�رّشة �الأ

جانب حيث يجل�س �ساحب �لد�ر  تخ�س رب �لعائلة، وحده ي�ستقبل فيها �الأ

عادة فوق ديو�نه وبالقرب منه مقلمته ذ�ت �ملقب�س �لذهبي، مطروحة على 

ر�س، ي�سع �لورقة فوق ركبته �أو يف ر�حة يده �لي�رشى، وين�رشف �إىل �لكتابة  �الأ

�أو �حل�ساب طيلة �لنهار، فاأعمال �لتجارة هي �ل�ساغل �لوحيد ل�سكان دم�سق 

و�سنعتهم �لوحيدة.

P  P  P

يف حديثه عن دم�سق و�أهلها وعاد�تها يبدي »المارتني« �إعجابه بكيا�سة �أهل 

دم�سق وكرمهم و�الن�سجام بني �لنا�س، حيث تتحدث �لن�سوة بظرف و�حت�سام 

م و�البنة مت�ساويتني  متو��سع، يقول: يف كل �ملنازل �لتي ��ستقبلت فيها ر�أيت �الأ

جمااًل بالرغم من �أن �لفتيات ال يزلن يف �خلام�سة ع�رشة �أو �ل�ساد�سة ع�رشة.. 

و�أكرثها  �ل�رشق  يف  ر�أيتها  �لتي  �ملالب�س  �أفخر  هي  �ل�سوريات  �لن�ساء  ومالب�س 

�أناقة..

ويتابع ذكرياته: »دم�سق بالد ال عالقة لها باأوروبة، ومع ذلك فاإن رجالها 

�لوقائع  وبع�س  �جلغر�فية  �خلــر�ئــط  خــالل  مــن  مـــور  �الأ ب�ستى  �إملـــام  على 

�لتاريخية و�ل�سيا�سية �لكبرية �لتي و�سلت �أ�سد�وؤها �إىل دم�سق.. طفنا باأ�سو�ق 

�سو�رع طويلة  دم�سق  و�أ�سو�ق  فر�سخ،  ن�سف  �لكبري،  �لباز�ر  يبلغ طول  دم�سق، 

م�سقوفة ب�سقاالت مرتفعة جدً� وفيها �حلو�نيت و�لدكاكني و�ملخازن و�ملقاهي 

�أمام حماّلتهم،  �لقرف�ساء،  وهي مقاٍه �سيقة وقليلة �الت�ساع، يجل�س �لتجار 

�لغاليني يف �أفو�ههم و�إىل جانبهم �لنارجيلة باأنبوبها �لطويل، �ملخازن مليئة 
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قم�سة �لهندية �لتي ت�سل �إىل دم�سق بو�ساطة  بال�سلع من كل نوع وخا�سة باالأ

�لقو�فل �لو�فدة من بغد�د.. يدعو  �حلالقون �ملارة لق�س �سعورهم، وحمالتهم 

مزدحمة بالنا�س د�ئمًا، و�لزحمة يف �ل�سوق عمومًا �سديدة طيلة �لنهار..

لكل نوع من �لتجارة يف دم�سق حّيه �خلا�س به.. ها هنا �ل�رّش�جون �لذين ال 

�سلحة �لر�ئعة �ل�سهرية �لتي كانت تزود  يبدون �إطالقًا �أنهم يعر�سون للبيع �الأ

بها دم�سق جتار �مل�رشق، فهذه �مل�ساغل حيث ت�سنع �ل�سيوف �لبديعة قد طو�ها 

�لن�سيان، ثمة عدد قليل من هذه �ل�سيوف قيد �لتد�ول يعر�سها �أ�سحابها للبيع 

هايل �أثمن و�أنف�س  وكاأنها ذخائر ثمينة و�أ�سعارها ال تقدر بثمن، ويعتربها �الأ

من �ملا�س، ويبذلون �لغايل و�لنفي�س من مالهم لقاء �حل�سول عليها..

�أما �سانعو �حللي فال يتمتعون باأي موهبة وال حتدوهم �أي رغبة يف نظم 

لئهم، لكنهم ميلكون منها �ملجموعات �لهائلة، فرثوة  حجارتهم �لكرمية �أو الآ

�ل�رشقيني منقولة كلها �سو�ء طمرت يف �لرت�ب �أو ُحملت، ورجال �ل�ساغة ُكرث، 

اليعر�سون �إال �لقليل من �حللي وي�سعون �لباقي يف �أدر�ج �سغرية ال يفتحونها 

�إال �إذ� ح�رش �لزبون �ملنا�سب وطلب منهم روؤية �حللي.. و�ل�رّش�جون يفوقونهم 

�أوروبـــة �لــذوق  �ــســو�ق، ال �سيء ي�ساهي وال يف  مهر يف هــذه �الأ عــددً�، وهــم �الأ

�لقادة  خليول  �ملعّدة  �ملزرك�سة  �لرحال  بها  تتمتع  �لتي  و�لفخامة  و�لظرف 

�رشجة مك�سّوة باملخمل و�حلرير �ملطرز بالذهب  �لعرب �أو »�أغاو�ت« �لبالد.. �الأ

�أي�سًا  هد�ب على �جلياد، مزينة  حمر �ملتدلية كاالأ لئ، وعقود �جللد �الأ و�لالآ

جلمة فهي �أكرث �أناقة من  لئ.. �أما �الأ ب�رّش�بات من ف�سة وذهب وباقات من �لالآ

جلمة �مل�سنوعة يف �أوروبة.. �الأ

P  P  P

عام  �ل�رشق يف  �إىل  »المــارتــني«  رحلة  دم�سق من خــالل  ونتابع جولتنا يف 

1833 ونقف عند و�سفه خمازن �لباعة، حيث يقول: تتميز خمازن باعة �ملو�د 
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و�جهات  تزد�ن  نظار..  لالأ و�جتذ�بها  ونظافتها  و�أناقتها  بتنظيمها  �لغذ�ئية 

هذه �حلو�نيت بعدد من �ل�سالل �ململوءة باخل�سار و�لفو�كه �ملجففة و�لبقول 

لئة  و�ألو�ن ملاعة بديعة متالأ باأ�سكال  �أ�سماءها، ولكنها تتحلى  �أعرف  �لتي ال 

كح�سّيات �سغرية خارجة من �ملاء.. كذلك عر�ست �أرغفة �خلبز من خمتلف 

�أ�سبه  �ساخنة  �أرغــفــة  �لنهار..  ومـــاآدب  وقـــات  �الأ ملختلف  �ــســكــال  و�الأ حــجــام  �الأ

�ل�سديد  تقان  �الإ ر�أيت يف حياتي هذ�  �أن  ي�سبق يل  �ملقلّية، لكن مل  بالرقاقات 

للخبز �لذي ر�أيته يف دم�سق، وثمنه زهيد للغاية..

در�ج..  و�الأ �ل�سناديق  �إىل حي �سانعي  �ل�سوق، و�سلت  �أجول يف  حني كنت 

ثاث �لذي تقتنيه �لعائلة �لعربية يقت�رش  ن كل �الأ كرث رو�جًا الأ �إنها �ل�سناعة �الأ

متعة �لتليدة و�حللي، ومعظم هذه  على �سندوق �أو �سندوقني تو�سع فيها �الأ

زخارف  تزينه  حمر،  �الأ باللون  ومطلي  رز  �الأ خ�سب  من  م�سنوعة  �ل�سناديق 

عربية  بزخارف  ومــزد�ن  بديع  ب�سكل  نحت  وبع�سها  ذهبية،  مب�سامري  ُر�سمت 

�ل�سوق، وهذ�  رز من كل مكان يف  �الأ �أنيقة للغاية.. لقد فاحت ر�ئحة خ�سب 

�جلو �لعابق باألف ر�ئحة خمتلفة، مت�ساعدة من دكاكني �لنجارين وخمازن 

ودخان  و�ملقاهي  �ملعطرة  �ل�سموغ  �أو  �لعنرب  و�سناديق  و�لعطارين  �ل�سمانة 

�لغاليني �ملنبعث بال توقف..

يف و�سط �سوق دم�سق، عرثت على �أجمل خان يف �ل�رشق، »خان �أ�سعد با�سا« 

�لذي بني على �سكل قبة �سخمة تذّكرنا بقبة �لقدي�س بطر�س يف روما، وقد 

�إىل  تف�سي  و�سالمل  عمدة خمازن  �الأ �لغر�نيت، وخلف  �أعمدة من  فوق  �سيدت 

هذه  �إحــدى  نو�فذ  تاجر  كل  وي�ستاأجر  �لتجار،  ُغــرف  حيث  �لعليا  �لطو�بق 

�لغرف ويعر�س فيها �ُسلعه �لغالية وكتبه، حيث يتناوب �حلر��س على �سالمة 

ح�سنة �مل�سافرين و�لقو�فل، ونو�فري  �خلان، وبالقرب من �خلان حظائر كبرية الأ

جميلة تنرث رذ�ذ �ملاء ب�سكل منتظم فت�سفي على جو �خلان �نتعا�سًا، وهو �أ�سبه 
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ببور�سة جتارية يف دم�سق، وي�سكل باب �خلان �ملطل على �ل�سوق، �إحدى �لقطع 

�ملغربية �لهند�سية �لتي تتميز بغنى تفا�سيلها وجاللها، وتوؤلف حتفة فريدة 

يف هذ� �لعامل، و�لهند�سة �لعربية تعرّب عن نف�سها �أ�سدق تعبري يف �خلان �لذي مل 

ي�سّيد �إال منذ �أربعني �سنة..�إن �سعبًا ي�ستطيع مهند�سوه �ملعماريون �أن ي�سممو� 

مبنى مماثاًل خلان �أ�سعد با�سا، وي�ستطيع عماله تنفيذه، فهو �سعب فنان خالد 

يورثونها  �أثرياء  با�ساو�ت  �إجمااًل  �خلانات  هذه  بنى  لقد  �لزمان..  ّمر  على 

لعائالتهم �أو للمدينة �لتي �أر�دو� �إعمارها، وهي تدر عليهم مااًل وفريً�.

يتابع »المارتني« جولته يف دم�سق و�أ�سو�قها فيقول يف جانب منها: ال تز�ل 

�ملنزل  آثــار  � تــز�ل  �أذهــان م�سيحيي دم�سق، ال  �لقدي�س بول�س ماثلة يف  ذكــرى 

�لذي هرب منه لياًل بعد �أن تدىل ب�سّلة من �أعلى �لبناء وجنا بنف�سه.. لقد 

�لعامل..  �مل�سيح �لتي غرّيت  �أوىل �ملدن �لتي ب�رّش فيها بكلمة  كانت دم�سق من 

تلك �لكلمة �لتي �أعطت ثمارها �رشيعًا، فال�رشق هو �أر�س �لعباد�ت و�لعجائب، 

زمنة كلها هي فكرة �لدين..  ذهان يف �الأ و�لفكرة �لكبرية �لتي ��ستحوذت على �الأ

مل  �سلبة،  دينية  �أ�س�س  على  مبنية  وقو�نينها  بعاد�تها  كلها  �ل�سعوب  هذه  �إن 

ن عرقه �أقل نباًل، فهم �أحفاد �لرب�برة  يقم �لغرب على �لدين قط.. ملاذ�؟! الأ

بلد�ن  يف  ن�سابها  يف  تو�سع  مل  مـــور  �الأ �إن  بجذورهم،  متم�سكني  ومايز�لون 

خرى.. �لغرب  فكار �الأ ن�سانية فيه مل تاأِت �إال بعد �الأ فكار �الإ �لغرب.. �إن �أنبل �الأ

بالد �لذهب و�ملادة و�حلركة و�ل�سخب، �أما �ل�رشق فبالد �لتاأمل �لعميق و�حلد�س 

و�لعبادة، لكن �لغرب يتقدم بخطا عمالقة، وعندما يلتقي �لدين بالعقل على 

�أ�س�س من �حلق و�لنور و�حلب بعد �أن فّرقت بينهما �لقرون �لو�سطى و�لع�سور 

والدة  �لعامل  في�سهد  �لدينية  و�لنفحة  �لديني  �لفكر  يعود  عندئٍذ،  �ملظلمة، 

جيل من �أبناء �لف�سيلة و�حل�سارة و�لنبوغ.

وي�ستمر »المارتني« يف و�سف �مل�ساهد وتدوين �ملذكر�ت عن دم�سق و�أ�سو�قها 
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وعاد�تها لي�سل �إىل يوم �ملغادرة حيث خرج من �ملدينة من باب جديد وولج 

�سجار �لبديعة وت�سلق �جلبل  ب�ساتني بديعة يف طريق يّحف به �سالل تظلّله �الأ

و�ساهد منه منظر دم�سق �لبهي وتوقف ليتاأملها مرة �أخرى لرت�سخ يف ذ�كرته 

بدية، ليدرك حينذ�ك ملاذ� ي�سع �لتقليد �لعربي دم�سق يف م�ساف  �سورتها �الأ

�جلنة �ملفقودة؟!

ر�س ي�سبه عدن كما ت�سبهها دم�سق، �سهلها  يقول: لي�س هناك مكان يف �الأ

�جلبال  يرويها،  �لــذي  زرق  �الأ للنهر  �ل�سبعة  �لتفرعات  �خل�سيب،  �لو��سع 

�جلليلة �لتي تكللها، �لبحري�ت �لباهرة حيث تنعك�س �ل�سماء على �سفحتها، 

موقعها �جلغر�يف بني �لبحريين، �عتد�ل �ملناخ.. كل �سيء ي�سري �إىل �أن دم�سق 

�لطبيعية  �ملحطات  و�إحدى  �لب�رش،  �أبناء  بناها  �لتي  �ملدن  �أوىل  �إحدى  كانت 

وىل.. �إنها �إحدى تلك �ملدن �لتي ر�سمتها  للب�رشية �لهائمة يف �أزمنة �لتاريخ �الأ

ر�س وعا�سمة �أُعدت م�سبقًا لقدرها.. يد �هلل على وجه �الأ

P  P  P
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�بن عربي: مدخل �إىل عامل فريد

�آر�م دم�شق

�قت�شاد دم�شق �ل�شيا�شي يف �لقرن �لتا�شع ع�رش

دم�شق يف عهود �ليونان و�لرومان و�لبيزنطيني

دم�شق �ل�شام يف �حلديث �لنبوي

�ل�شناعة �ليدوية �لدم�شقية

يف دم�شق حتت �لقنابل

دم�شق و�ل�شعر

ف�شاء�ت دم�شق بني �لزركلي و�لبزم

تفا�شيل �لع�شق - لدم�شق

�حلرية و�جلربية عند حميي �لدين �بن عربي

درة دم�شق يف �لقرن �ل�شاد�س �لهجري

مري منجك.. �شاعر �لكربياء �لذبيح �لأ

�لطباع �لدم�شقية يف �لديو�ن �لدم�شقي

�بن �لنقيب.. جمنون دم�شق

دم�شق يف �شذر�ت من �ل�شعر �لعربي

دم�شق و�لثقافة �لعربية

د. طيب تيزيني

د. علي �أبو ع�شاف

د. ملكة �أبي�س

ب�شري زهدي

د. عزت �ل�شيد �أحمد

د. عفيف بهن�شي

د. �إح�شان هندي

د. عي�شى دروي�س

د. �أحمد علي حممد

قمر كيالين

د. حممد �جلرب

د. وليد حممد �ل�رش�قبي

في�شل مفلح

حممود �أ�شد

ح�شن مو�شى �لنمريي

د. �أحمد �إدري�س

حممد قجة
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�بن عربي: مدخل �إىل عالمَ فريد

من مر�شية �إىل دم�شق

�صنا الكالم  . واإذا خ�صّ
)*(

ي�صغل ابن عربي يف التاريخ العربي والعاملي مكانًا بارزًا

خري،  يف حقل الت�صوف، فاإن الرجل يكون يف مقدمة اجلميع مّمْن ا�صتغل بذلك الأ

مر بالتاريخ العربي اأو بالتاريخ العاملي. و�صيت�صح هذا الكالم اأكرث،  �صواء ات�صل الأ

ال�رشق  بني  مديدة  مثاقفة  ثمار  من  با�صقة  ثمرة  اأتى  اأنه  العتبار  ن�صع يف  حني 

وروبية. وهنا ي�صح اأن ن�صادق  خرى الأ والغرب، وحتديدًا بني الثقافة العربية والأ

اأطلقه عليه قراوؤه ومريدوه واملعجبون به واملنده�صون جلراأته  الذي  اللقب،  على 

العقلية وطرافته التخيلية.

22
               طيب تيزيني

*

مفكر من �صورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

*
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وات�سع بعد ذلك باجتاه جمهور متعاظم يف 

مر امتد نحو بع�ض  ال�رشق والغرب؛ حتى اإن الأ

يديولوجيني، الذين ثّمنوا اجلهد  اخل�سوم الإ

العقل������ي الرفيع الذي اأجن������زه ابن عربي. اأما 

كرب«. اللقب املْعني فهو »ال�سيخ الأ

وثمة مالحظة ملفتة تتمثل يف اأن ابن عربي 

ترك من املوؤلفات ما ي�سل عدده اإىل ثالثمئة، 

�س������تاذ )كليمان هوار(. بل اإن  على حّد راأي الأ

�ستاذ )ما�سينيون( يرى، يف �سوء قائمة ابن  الأ

عربي ذات العنوان »فهر�ض الكتب امل�سنفة«، 

أربعمئة وت�سعة  خرية ي�سل اإىل ا اأن عدد هذه الأ

�س������تاذ بروكلما فقد  وثالث������ني موؤلف������اً. اأما الأ

و�سع يده على مئة وخم�سني موؤلفاً وجدها يف 

مكتبات تتح������در من اأماكن متعددة يف ال�رشق 

والغرب)1( وتُف�سح اأهمية هذه املالحظة عن 

أ�سئلة متعددة، منها ما  أنها تطرح ا نف�س������ها يف ا

يت�س������ل بالفكري واآخر ما يتعلق بالجتماعي 

يديولوجي، وغريه ومن  وثالث بال�سيا�س������ي الإ

أُتيح لبن عربي اأن ينجز هذا الكم  ذلك: كيف ا

عمال؟ اإنه �سوؤال اأّويل يطال  ال�س������خم من الأ

جمموعة حقول يف الواقع والفكر؛ وي�ستدعي 

-من ثم- البحث والفح�ض الدقيقني، اللذين 

يقت�س������يان وج������ود جمموعات عم������ل علمية 

أننا هنا، �سن�ستعني  مبا�رشة اأو غري مبا�رشة بيد ا

على ذلك –بقْدر ما- بو�سع يدنا على ع�رشه، 

أثر فيه. فلقد ولد  ال������ذي عا�ض فيه وتاأثر به وا

ابن عربي مبدينة مر�سية يف الثامن ع�رش من 

ول  متوز عام 1165، وتويف يف �سهر ت�رشين الأ

من ع������ام 1240 يف مدينة دم�س������ق. واجلدير 

بالذك������ر اأن الفيل�س������وف القرطبي ابن ر�س������د 

كان قد ولد قبل ابن عربي يف الع�رش نف�س������ه، 

الثاين ع�رش، من عام 1126 يف مدينة قرطبة. 

ول  اأما وفات������ه فكانت يف العا�رش من كانون الأ

لعام 1198 ويف مدينة مراك�ض. ويف هذا يكون 

الرجالن ق������د تعا�رشا، وتعرف الواحد منهما 

خر، كما نعل������م ذلك من بع�ض املظاّن؛  اإىل الآ

بل دارت بينهما بع�ض املناق�سات. ويهمنا من 

ذلك اأن �س������طراً من املثقف������ني حينذاك كانوا 

أو قراء.  أ�س������اتذًة اأو تالمذة ا يعرفون بع�سهم ا

أبو الوليد حممد بن ر�سد كان  فجدُّ ابن ر�سد ا

ن�ساق الدينية )الفقه  رجاًل عميق املعرفة بالأ

أ�سهم يف التاأثري  أنه ا خ�سو�س������اً(، اإ�س������افة اإىل ا

أبو ابن ر�سد  يف احلياة ال�سينية العامة. وكان ا

أبو القا�سم اأحمد ي�سغل مركز قا�سي قرطبة.  ا

واإذا خرجن������ا عن دائ������رة العائلة الر�س������دية، 

أنف�س������نا يف دائرة اأخرى ي�سغلها رجال  وجدنا ا

كب������ار يف الفل�س������فة والثقافة، م������ن اأمثال ابن 

ب�سكوال وابن م�رشة واأبي جعفر هارون. فقد 

أ�ساتذة  أُ�سيبعة، ا أبي ا كان هوؤلء، كما يذكر ابن ا

لبن ر�س������د؛ مع اإ�س������افة فيل�سوفني مرموقني 

التقيا مع ابن ر�سد، وكان لقاوؤهما معه مثمراً 

أنه تتلم������ذ على يديهما، وهما ابن  اإىل درجة ا
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�س������ارة  ُطفيل وابن باجة؛ مع الإ

اإىل ه������ذه التلمذة ينبغي فهمها 

بق������ْدر حم������دود. فلقد ات�س������ل 

بابن طفيل بعد بلوغه �س������طراً 

متقدماً من عمره، اأي يف �س������ّن 

ربعني. اأما لقاوؤه مع  جت������اوز الأ

ابن باج������ة فقد ح������دث حيث 

ول حني  كان طفاًل، ذلك اأن الأ

تويف، كان ابن ر�س������د يف �س������ن 

الثانية ع�رشة.

من طرف اآخر، يالحظ اأن 

ابن عربي، معا�رَش ابن ر�س������د 

�س������غر �س������ناً من ابن ر�سد،  والأ

ات�س������ل كذل������ك مبجموعة من 

امل�ساهري وتتلمذ عليهم. ومنهم 

أي�ساً ابن ر�سد،  من تتلمذ عليه ا

مثل ابن م�رشة ال�سابق الذكر –وكان فيل�سوفاً 

و�سوفياً؛ اإ�س������افة اإىل ابن ب�سكوال واأبي بكر 

ابن خلف. اأما ما ميتلك اأهمية خا�سة هاهنا 

فيكم������ن يف اأن كال الرجلني اإبن ر�س������د وابن 

عربي تعّرف������ا اإىل بع�س������هما بكيفية مبا�رشة، 

������طة.  ولك������ْن كذلك بطرق غري مبا�رشة، متو�سَّ

ويف هذا ال�س������ق من امل�س������األة، ن�سع يدنا على 

 ع�رٍش واح������د، واإن اختلفت 
ْ
أنهما كان������ا ابني ا

�س������ياقات هذا النتماء لكل من الّرجلني. بل 

أث������ري املتبادل كان –يف  ن������كاد نرى اأن ذلك التا

ه������م- ذا طابع عمومي؛ مما ي�س������ي  وجهه الأ

أو املرحل������ة الطويلة،  ا بخ�سو�س������ية الع�������رش 

الت������ي انتمى اإليها كالهم������ا: اإنه ع�رش مفعم 

جن������ازات الكربى، الت������ي اأتت مبثابة »ناجت  بالإ

الفعل التاريخي واحل�ساري العربي« عموماً، 

وىل »لتفكك احل�سارة  رها�سات الأ واإيذاناً بالإ

العربية الو�س������يطة« يف اآن واحد. واإذا تابعنا 

هذا امل�سار الثقايف وال�سو�سيو تاريخي، فلعلنا 

ن�س������ل اإىل حلقة حا�س������مة اأخرى منه، ولكنها 

اأكرث تعبرياً من �س������ابقتها، نعني ما ج�ّس������دته 
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احللقة اخللدونية يف التاريخ الفكري العربي. 

لقد اأتى ابن خل������دون يف القرن الرابع ع�رش، 

باأفول احل�س������ارة  ْذن������اً 
ليقدم احل�س������اد، موؤ

وفى فيما  العربية، حي������ث بلغت تعبريه������ا الأ

أولئك املفكرون والفال�سفة واملت�سوفة،  قدمه ا

وفيم������ا قدمه هو نف�س������ه ب�س������يغتني اثنتني، 

واحدة متثلت يف اإجن������ازه العظيم حول »علم 

العمران«، واأخرى قدمت نف�سها متجلّيًة فيما 

يقرتب من منهجية �سو�س������يولوجية )عمرانية( 

خ������رية، اأعلن عن  وتاريخي������ة. وعرْب ه������ذه الأ

»ِم�ْسك اخلتام« يف احل�سارة العربية؛ دون اأن 

يكت�س������ف املوقع التاريخي للدورة احل�سارية 

.
)2(

اجلديدة القادمة

P  P  P

هك������ذا وعل������ى ذل������ك النح������و ال�ّس������ياقي 

التاريخي، نتبني املوقع التاريخي املتميز الذي 

�سغله ابن عربي. فهو –واحلال كذلك- �سليل 

ع�رش يعترب وريث������اً �رشعياً لع�س������ور تاريخية 

بع�سور  ح�سارية عربية خ�سو�ساً، واإرها�ساً 

من النحطاط والظالم. وقد عنى ذلك حالة 

مركبة معقدة، تنعقد عندها وفيها خطوط من 

التالقي والت�سارع؛ ويخرتقها خّطان بيانّيان 

بداع  اثن������ان، واحد يبحث عن ماآله يف ثنايا الإ

الفل�سفي وال�سيا�سي والفني والثقايف وال�سويف 

اإل������خ؛ واآخر يتجه بقوة انحدار متالحقة، بعد 

اأن بداأت احل�سارة العربية تتاآكل وتُخرتق من 

اخلارج، وتاأكل نف�سها من الداخل.

راأى اب������ن عرب������ي النور، ليجد نف�س������ه يف 

طراف، تكّون اأطراُفه  و�سط حميط مرتامي الأ

هذه ومركُزه اأو مراكزه حقاًل ح�سارياً هائاًل 

يف اإنتاج������ه القت�س������ادي والثق������ايف والعلمي 

والقيم������ي واللغوي؛ لك������ْن دون اأن يُختزل اإىل 

يديولوجية  ثنية والإ لوان الإ لون واحد م������ن الأ

واجليو�سيا�سية، اإمنا بكيفية حتقق منطاً من 

قوامية العمومية. وكانت ولدته يف  الوحدة الأ

مدينة مر�س������ية، كما مّر معنا، ويف بيت مثقف 

وميار�ض الثقافة الديني������ة واملدنية العمومية 

أو املعتدلة. ونالحظ اأن الطفل ما اإن  املتنورة ا

بلغ الثامنة من العمر، حتى قّرر اأهله اإر�ساله 

اإىل مدينة الثقافة والفن اإ�سبيلية؛ فذهب اإىل 

هناك، لي�س������تمر فيها ع�رشين عاماً يف عملية 

ن�س������اق،  كفاحي������ة يتلقى فيها قيماً متعددة الأ

م������ن الديني������ة الالهوتية اإىل املدين������ة العقلية 

واإىل ما بينهما مّما يدخل يف دائرة »النف�س������ي 

والروحي«، ورمبا كذلك يف نطاق »ال�س������حري 

واخلوارقي«.

ويبدو اأن ابن عربي و�سع يده وب�رشه على 

اأهمية التنقل والتجوال بالن�س������بة اإىل التكوين 

الفك������ري والثقايف العمومي. فلعله و�س������ع يف 

ل مبثاب������ة »احلامل  ذهن������ه »م�رشوع������اً« للرتحُّ

ل������ي الكويف« مِلا اأخذ يتبلور يف حياته من  التنقٌّ

اأهمي������ٍة للتطلُّ������ع اإىل كل الحتمالت الثقافية 

والروحية النف�س������ية والفل�س������فية وال�سوفية، 
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ف�ساء  أو اإىل ما ميكن الو�س������ول اإليه، قبل الإ ا

اإىل ما يُعترب ماآلً لل�سخ�س������ية املتجولة. فبعد 

�س������بيلية« ذات الع�رشين عاماً، راح  املرحلة »الإ

يتطل������ع اإىل مراكز ثقافية اأخ������رى يف املغرب 

وامل�رشق العربّيني، فاجّته اإىل �ْسبتة وغرناطة 

وغريهما، ليتاب������ع ترحاله اإىل تون�ض. ويف كل 

بقعة يتج������ه اإليها، كان ي�س������عى اإىل اكتناز ما 

اّدخره مثقفوها وفقهاوؤها ومت�س������وفوها من 

مع������ارف وجتارب ومواقف. ولن������ا اأن نعلم اأن 

ابن عربي ح������ني زار تون�ض كان له من العمر 

ثالث������ون عاماً؛ وهو عمر تتاألق فيه امل�س������اريع 

واملطامح يف �سياق جتربة اإن�سانية مفتوحة.

وما اإن حّل عام 1201، حتى اأدرك الرجل 

اليقظ واملفعم مبطام������ح امتالك العامل بعقله 

وب�س������ريته، يداً بيد مع عمل عمالٍق للتاأ�سي�ض 

ل�سخ�س������ية العامل عام������اًل والعامل عاملاً. ذلك 

ن العلم بالن�س������بة اإليه مل يكن –كما اأخذ هو  لأ

نف�س������ه يالحظ- حلّة يرتديها من خارج. لقد 

أو لنقْل، لقد �سلك العلم  كان اأمراً اآخر متاماً؛ ا

لدي������ه �س������ريورة التحويل اإىل ُهوي������ة ذاتية له 

يعي�س������ها ويتماهى بها، بقْدر ما تتماهى هي 

ب������ه وتغدو هي عنواناً له. وملا كان لكل �س������يء 

ثمن، فقد ترتب على ابن عربي اأن يبحث عن 

بغيته يف الكون كله ولدى اجلميع من اأ�سحاب 

وتوبيات. من هنا، كان  حالم والأ ف������كار والأ الأ

خي������اره الوجودي اأن يتوغ������ل يف كل ما يعاينه 

أو ُم�س������تْعِمماً. فلقد اتخذ  ويتلقفه م�ستفرداً ا

قراره ل� »احلج« اإىل امل�������رشق! وكان يكفيه اأن 

يرحتل اإىل »م�رشق ال�سم�ض«، حتى »يكت�سف« 

أنه  آل������ه ميكث هناك؛ ه������ذا اإذا مل نخّمن ا اأن ما

كان اتخ������ذ قراره بالرحيل اإىل »هناك«، حيث 

كان ما يزال »هنا«، يف املغرب.

وعلينا اأن نطرح هنا ت�ساوؤلً �سعباً مع اإجابة 

�س������عبة حمتملة؛ ذلك هو: ملاذا تّوج ابن عربي 

�س������المي باجتاهه  جتواله يف العامل العربي الإ

نح������و لوؤلوؤة هذا الع������امل، يف حينه، وانتهى اإىل 

حّط الرحال يف ال�س������ام وقبلها دم�سق؟ يهمنا 

ن  أو بع�ض ج������واب، لأ ن اأن جن������د جواب������اً ا الآ

ذلك ي�س������هم يف تفكيك ماظل م�س������كوتاً عنه 

أو �س������به مغلق لدى ابن عرب������ي. اأما ما يكتبه  ا

ابن خلدون على هذا اأو مثل هذا ال�س������عيد، 

فيقدم �س������يئاً من ذلك القبيل، وتخ�سي�س������اً 

يديولوجية العامة  فيما يت�س������ل باملقارن������ة الإ

ندل�ض  واملذاهبية اخلا�سة بني اأهل املغرب والأ

وبني اأهل العراق- ال�س������ام. يقول ابن خلدون 

أنه  يف معر�ض حديثه عن »علم اخلالفيات«، ا

لحظ اأن »تاآليف احلنفية وال�سافعية فيه )اأي 

ن  يف ه������ذا العلم( اأكرث م������ن تاآليف املالكية، لأ

القيا�������ض عند احلنفية اأ�س������ل لكثري من فروع 

أه������ل النظر والبحث.  مذهبه������م. فهم لذلك ا

ثر اأكرث معتمدهم، ولي�س������وا  واأما املالكية فالأ

أي�ساً فاأكرثهم اأهل املغرب وهم  باأهل نظر. وا
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 ويف 
)3(

قل«. باديٌة ُغُفل من ال�سنائع اإل يف الأ

مو�سع اآخر: »فالبداوة كانت غالبة على اأهل 

ندل�ض ومل يكونوا يعانون احل�سارة  املغرب والأ

)4(
هل العراق«. التي لأ

هكذا، يت�س������ح اأن �س������ّد رحال ابن عربي 

اإىل بالد ال�س������ام مل يكن غري ذي �س������بب وجيه 

لذل������ك، انتق������ل اإىل بالد امل�������رشق؛ فزار مكة، 

واجته بعدها اإىل املو�س������ل ث������م بغداد، اإىل اأن 

توقف يف دم�سق، التي �سمع عنها الكثري، كما 

�س������مع اأهلها عنه الكثري، قبل اأن ياأتيهما. لقد 

خ������رج اإىل امل�رشق ميتح من������ه العلم واحلكمة 

واحل�س������ارة. بيد اأن هذا امل�������رشق مل يكن كله 

خرياً ول حرية ول تنوي������راً؛ كما اأن املغرب مل 

يك������ن كله كذلك؛ م������ع الحتفاظ باملالحظات 

املتعلقة بكليهما واملاآتي على ذكرها �س������ابقاً. 

فكان عليه، واحلال كذلك، اأن يكافح هنا، كما 

كاف������ح هناك. فالظالمي������ون منت�رشون حيثما 

وجد دعاة احلرية والت�س������امح؛ وكان على ابن 

أي�س������اً يف امل�رشق ويف دم�سق  عربي اأن يكافح ا

أف������كاره وحريته. وهو مل يَ�ْس������لم من  م������ن اأجل ا

أولئ������ك الظالميني، حتى بعد وفاته ودْفنه يف  ا

ثرية على قلبه. فلقد قام بع�ض من  املدينة الأ

ه������وؤلء بتخريب قربه؛ وظّل خمّرباً اإىل اأن اأتى 

ال�سلطان �سليم اإىل دم�سق فاحتاً، فاأمر باإعادة 

بناء القرب، وببناء م�س������جد قريب منه ويحيط 

به من جهة مّعينة.

-2-

يتح������دث الفيل�س������وف الفرن�س������ي ه������ري 

برغ�س������ون يف كتابه »منبعا الأخالق والدين« 

عن منطني من الدين، هما الدين ال�س������كوين 

والدين احلركي. وحني ي�سعهما يف �سياقيهما 

الجتماعّينْي، ي������رى اأن »النتقال من املجتمع 

املغلق اإىل املجتمع املفتوح« اإمنا هو –كذلك- 

انتق������ال م������ن »الدي������ن ال�س������كوين اإىل الدين 

مر كذلك، فاإن  احلركي«)5(. وحيث يكون الأ

خري اإمنا هو –اأي�ساً-  ول اإىل الأ النتقال من الأ

ن�س������انية«. وينطلق  انتقال »من املدنية اإىل الإ

 احلق 
ّ
برغ�سون من اأن ال�سوفية هي »التجلي

الذي يظهر فيه الدين احلركي. ولذلك، فاإن 

الدين ال�س������كوين اإذا ظهر املت�سوف احلقيقي 

العظيم، ل يبقى كله كما كان، وي�س������تحيي اأن 

. واأخرياً من اأجل اأن يعّرف 
)6(

يعلن عن نف�سه«

برغ�سون الت�سوف، فاإنه فعل ذلك عرب »ِن�سبته 

اإىل الوثبة احليوية« وعرْب الت�سليم باأنه »�سمناً 

.
)7(

�سيء نادر«

يف تل������ك الن�س������و�ض املقتب�س������ة تت�س������ح 

فكرة حا�س������مة هي القول باأن الت�سوف يجد 

ولية العمومي������ة يف الدين. لكنه  مرجعيت������ه الأ

يف �س������يغته املتميزة واخلا�سة، يقطع مع هذا 

خري قطعاً ن�سبياً، اإذ تتحدد ِن�سبته، يف هذه  الأ

احلال، »اإىل الوثبة اخلالقة«.
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أّم������ا هذه فتظهر عند اب������ن عربي مبثابة  ا

ن�س������ان »اخلال������ق، وخروج من  انتق������ال اإىل الإ

لوهية املتعالي������ة واملفاِرقة؛ اأو مبثابة  ع������امل الأ

ن�س������ان الكامل، بعد اخلروج من عامل  جتّل لالإ

العبودية. اإ�س������افة اإىل ذل������ك وبالتوافق معه، 

يبدو الدين بو�سفه حالة �ساملة ونهائية على 

�س������عيد الكون. وه������ذا يعني عند برغ�س������ون 

انتق������الً من العامة اإىل النخبة، ومن اجلمهور 

اإىل ال�س������فوة. واإذا كان ذل������ك يحمل لوناً من 

ألوان القدح بحق العامة واجلمهور، والتمجيد  ا

والرتفع ل�س������الح النخب������ة ال�س������فوة، فاإن ما 

يوازي������ه لدى ابن عربي يلتقي به ويخرج عنه. 

فابن عربي، الذي عا�ض قبل برغ�سون ب�سبعة 

قرون، كان مفعماً بفكرة الت�س������امن وامل�ساواة 

�ساً –مع اآخرين- ملقولة وحدة  �سِّ
الب�رشية، وموؤ

ديان. ومن ثم، فالتمييز بني  الب�رش ووحدة الأ

كال الفريقني –على هذا ال�سعيد- اأمر وارد 

بل �رشوري.

اأما وج������ه »اللتقاء« بني فكرة برغ�س������ون 

خري  وفكرة ابن عرب������ي فيقوم على اعتقاد الأ

�������ض مبا جبَل  باأنه هو –دون غريه- قد ُخ�سّ

خرين من »العل������وم الرحمانية  بينه وب������ني الآ

اللدني������ة«. فه������و ال������ذي اأعل������ن يف »ترجمان 

�سواق« بو�سوح: الأ

مبثله ُيخ�ّس  مل  بعلم  �شُت  ُخ�شِّ

�شو�ي من �لرحمن و�لعر�س و�لكر�شي

و�غ��ت��دي �أروح  �إين  ع��ج��ب��ًا  ف��ي��ا 

غريبًا وحيدً� يف �لوجود بال جن�س

وثمة اأمر اآخر يف فكرة برغ�سون القائمة 

على تن�س������يبه للت�سوف اإىل »الوثبة احليوية«، 

اأي اإىل »الدين احلركي«.

خري مع »الدين ال�سكوين«  وهو يقرن هذا الأ

أ�س������هم يف التاأ�س������ي�ض لهما.  مبهاد اجتماعي ا

فالدي������ن احلركي يحتمل احلجاج وال�س������جال 

واحلوار النقدي املفتوح، ومن ثم، فهو يثري اأهل 

�سالف  ميان ال�ساذج واملتم�سكني بالأ النقل والإ

على نحو �س������لفوي ل تاريخي. وي�سل املوقف 

لدى هوؤلء اإىل اته������ام رموز »الدين احلركي« 

بالزندقة والبدع والكفر. واإذا و�سعنا ذلك يف 

�سياقه من جدليات الن�ض والواقع، وال�سلطة 

 امل�سكوت عنه والن�ض 
ّ
والقراءة، والن�ض اخلفي

أنف�س������نا اأمام ما  املعلن وغريه������ا، فاإننا جند ا

ميك������ن اأن يك������ون ذا اأهمية خ�سو�س������ية حّقاً 

أّما  بالن�س������بة اإىل ابن عربي واإنتاجه ال�سويف. ا

فاق، التي  مكانات والآ م������ا نعنيه بذلك فهو الإ

عالن  وجده������ا الرجل اأمامه على �س������عيد الإ

آرائ������ه، مهما كانت ومهما توجهت. وهنا،  عن ا

ن�سانية  تتالقى فكرة برغ�سون عن املدنية والإ
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مع نظري������ة مارك�ض ح������ول جدلية ال�س������لطة 

والثقافة. فال�س������لطة هنا هي اأكرث �سمولً من 

اأن تتو�س������ع يف الن�سق ال�سيا�سي، بحيث ميكن 

التح������دث عن �س������لطة الفقهاء، وعن �س������لطة 

اجلمهور الوا�س������ع كذلك. وهذا ي�س������ري اإىل اأن 

واقع احلال الواقعي امل�س������خ�ض يف ع�رش ابن 

عربي كان يحتمل ن�سوء تناق�سات ومناكفات 

و�رشاعات خمتلفة بني جمموعات خمتلفة، وفق 

�سطفافات ال�سيا�سية والفقهية  التو�ّسعات والإ

اإ�سافة اإىل  والق�سائية وال�س������عبية والنخبية، 

تناق�س������ات و�رشاعات ذات خ�سو�سية قبلية 

واثنية وغريها.

كان ابن عرب������ي، ك�س������ابقه ومعا�رشه ابن 

ر�سد خ�سو�ساً، �سحية تلك الو�سعية املعقدة 

واخلا�س������عة ملوازين القوى املختلفة جمتمعياً، 

ناهيك عن الد�س������ائ�ض والو�سايات وما يندرج 

يف حقل �رشاع������ات »اأهل املهنة الواحدة«. اإن 

اإغفال هذه احلالة اخل�سو�س������ية من �ساأنه اأن 

أبواباً كثرية اأمام تف�سري وفهم عدد  يغلق كوى وا

واللتبا�سات،  �س������كاليات  والإ التناق�سات  من 

التي تقف اأمام الباحث يف ال�س������عوبات التي 

أثناء تقدمي  واجه������ت ابن عربي )وغ������ريه( يف ا

آرائ������ه ومواقف������ه للنا�������ض. فمن اللتبا�س������ات  ا

الكربى واحلا�سمة يف منظومة فكره العمومية 

ما نواجهه، خ�سو�س������اً يف امل�س������األة املركزية، 

م�س������األة وحدة الوج������ود)8(، كما يف امل�س������األة 

املنهجية التاأ�سي�سية يف احلقل ال�سويف، وهي 

م�س������األة التاأويل. ففي كلتا هاتني امل�س������األتني، 

نواج������ه تناق�س������اً ذا ح�س������ور فعل������ي كثي������ف 

ومثري)9(. وال�س������وؤال هنا الذي يفر�ض نف�سه: 

هل تع������اين منظومة فكر ابن عربي العمومية 

أو نظ������ري معريف،  م������ن ا�س������طراب منهجي، ا

اأو مر�س������ي اإلخ؟ اإن هذا ال�س������وؤال بذاته هام 

جابة عنه متكث –فيما نرى  و�سحيح، لكن الإ

برتجي������ح كبري- يف حقل اآخر، غالباً ما يجري 

أو التقليل من ح�سوره؛ نعني احلقل  اإق�ساوؤه ا

ال�سو�سيوثقايف يداً بيد مع احلقل ال�سيا�سي.

يف ذلك املنعطف الدقيق من البحث، يربز 

�سئلة، ل يلغي ال�سوؤال املرّكب  منط اآخر من الأ

حوال  ال�سابق، بل رمبا يتقدمه يف كثري من الأ

خر،  أ�س������ئلة هذا النمط الآ واحليثيات. ومن ا

مث������اًل، ال�س������وؤال التايل: ه������ل توافرت �رشوط 

أنتجه ابن  احلري������ة والعلني������ة واحلماية مل������ا ا

عربي واأمثاله من مظاهر الفكر، �سواء كانت 

دبية  أو الأ أو الفقهية ا أو الفل�س������فية ا ال�سوفية ا

اإل������خ؟ واإذا كان ابن عرب������ي اأهم اأو يف مقدمة 

�سالمي،  اأهم املت�س������وفة يف التاريخ العربي الإ

�س������تاذ احلقيقي للنه�سة الدينية  فاإنه هو »الأ

آ�سني بال�سيو�ض. يف اأوروبة« على حّد قول ا

P  P  P
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)P( هـــذا البحـــث هـــو ق�صـــم من ف�صـــل يف كتاب 

العربـــي  الت�صـــوف  بعنـــوان:  قريبـــًا  ن�صـــدره 

�صالمي اإ�صكالية ومع�صالت مفتوحة.   الإ

املقـــارن،  –الت�صـــوف  غـــالب  انظـــر: حممـــد   -1

مطبعة نه�صة م�رش 1956، �ص115.

»اأطـــّل القـــرن الرابـــع ع�ـــرش..، اأي ع�ـــرش ابـــن   -2

خلـــدون، والبـــالد العربيـــة يف انهيـــار �صيا�صي 

وثقايف من جـــراء ما تواىل عليها من حمن.. 

بـــالد  �صبـــان علـــى معظـــم  الإ ا�صتـــوىل  فقـــد 

ندل�ـــص، وغادرهـــا عـــدد كبـــري مـــن العـــرب  الأ

حمر  ملتجئني اإىل تون�ص ومراك�ص. وكان بنو الأ

ندل�ص يف  يف غرناطة ي�صو�صون ما تبقى من الأ

تناف�ـــص على احلكـــم، ويف نـــزاع ت�صتعر نريانه 

فيمـــا بينهـــم وبـــني �صالطـــني املغـــرب.. واإذا 

انتقلنـــا اإىل م�ـــرش وال�صـــام وجدناهمـــا بيـــد 

تراك  املماليك البحريـــة والربجية«.. وراح الأ

نا�صـــول. وظهـــر  العثمانيـــون ي�صتـــدون يف الأ

بعـــد ذلـــك تيمـــور لنـــك.. ون�ـــرش اخلـــراب يف 

البـــالد )انظـــر: حّنا الفاخـــوري وخليل اجلر 

الهوام�ش

–تاريـــخ الفل�صفـــة العربيـــة- طبعـــة جديدة 
منقحة، بريوت، �ص708-707(.

مقدمة ابن خلدون - طبعة م�صطفى حممد   -3

مب�رش، �ص457.

املرجع ال�صابق -�ص449. انظر كذلك: حممد   -4

اركـــون- الدولـــة واملجتمـــع املـــدين يف املغـــرب 

العربـــي. �صمـــن مقالـــة جلـــورج طرابي�صـــي: 

الـــراث والنزعـــة القطريـــة، ن�ـــرشت يف جملة: 

احلوار –عدد5، باري�ص /1987/9/4، �ص55.

خالق والدين –ترجمة  هـ. برغ�صون: منبعا الأ  -5

�صامي الدروبي وعبد اهلل عبد الدامي، مطبعة 

العتماد مب�رش، 1945، �ص143-142.

املرجع ال�صابق – �ص195.  -6

املرجع ال�صابق – �ص194.  -7

 Meyers Neues Lexikon- انظـــر:   -8

.292 .1962،45 ،Leipzig
انظر: حنا الفاخـــوري وخليل اجلر –مرجع   -9

�صابق، �ص307.
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الثالثة  القرون  اإبان  ال�شام  اأقوى مملكة يف بالد  رامية  الآ  تعدُّ مملكة دم�شق 

ول قبل امليالد )1000-730ق.م( قامت هذه اململكة بعد زوال  لف الأ وىل من الأ الأ

رامية مثلما قامت مملكة دم�شق الكنعانية التي نه�ض بها امللك  مملكة �شوبا الآ

برياوزة )منت�شف القرن الرابع ع�رش قبل امليالد( بعد زوال مملكة كوميدي التي كانت 

ن يف موقع كامد اللوز بالبقاع  عا�شمتها حتمل نف�ض ال�شم وتتجلى اأطاللها الآ

اجلنوبي، وت�شيطر على اأجزاء من بالد ال�شام اجلنوبية من ح�شيا يف ال�شمال مرورًا 

بالبقاع و�شل�شلة جبال القلمون واحلرمون وغوطة دم�شق واجلولن.

31
        د. علي اأبو ع�شاف 

*

ثار واملتاحف �شابقًا. باحث اأثري ومدير عام لالآ

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�شلي

*
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اإذاً مل تكن دم�ش������ق مق������ر مملكة، بل كانت 

مندجمة م������ع كوميدي التي ا�ش������محل دورها 

هم يف  ال�شيا�ش������ي واأ�شحت دم�ش������ق املدينة الأ

اململكة الكنعانية الت������ي حددنا بقاعها. وبعد 

اأن فقد الكنعانيون ال�ش������لطة ال�شيا�شية وحل 

راميون يف القرن الثاين ع�رش ق.م.  حمله������م الآ

�ش������ميت مملكته������م مملكة �ش������وبا التي كانت 

آرامية عديدة  مملكة احتادية ت�شم م�شيخات ا

انت�رشت يف بالد ال�ش������ام اجلنوبية من ح�ش������يا 

ومنابع العا�شي يف ال�ش������مال اإىل نهر الزرقاء 

ردن يف الغرب  يف اجلنوب ومن البقاع ونهر الأ

اإىل البادية ال�ش������امية يف ال�رشق. لقد ان�شوى 

آرام معكة ودان وجي�ش������ور وبيت  حتت لوائها ا

رحوب وطوب. كان هددعزر من اأقوى ملوكها 

ول من  وق������د عا�رش داود اإب������ان الن�ش������ف الأ

القرن العا�رش ق.م وكان لديه قائداً متمر�ش������اً 

ا�ش������مه رزون ب������ن اإيل يدع مترد على �ش������يده 

فجم������ع حوله رجال القبائل الذين انطلق بهم 

آرام  أ�ش�������س مملكة عرفت با�شم ا اإىل دم�ش������ق وا

دم�ش������ق، وتزامن حكمه مع حكم �ش������ليمان بن 

داود حوايل 965-926ق.م . اأعقبه يف احلكم 

رزون بن طب رامون، ونحن جنهل كل �ش������يء 

.)1(
عن هذين الثنني با�شتثناء ا�شميهما

قبل ال�ش������تطراد يف احلديث عن اأحداث 

رامي، لبد  ووقائع تاريخ دم�ش������ق يف العهد الآ

�شارة اإىل حقيقة موؤ�شفة وهو اأن ما كتبه  من الإ

اأهل هذه اململكة عن اأحوالهم قد �شاع، وعلى 

الأخ�س يف طبقات مدينة دم�ش������ق، ورمبا اإىل 

بد. يف هذه احلالة علينا اأن ن�ش������تفيد مما  الأ

�شوريون ورواة كتاب العهد القدمي يف  ذكره الآ

آرام دم�شق وهي ت�شف  تراثهم امل�ش������طر عن ا

حداث من وجهة نظر اخل�ش������م، ون�شيف  الأ

اإليها ما اكت�شف يف �شامو�س باليونان ون�شب 

آرامية   من نقو�س ا
)2(

دان »تل القا�شي باحلولة«

ب�شيطة.

ثرية نعترب امللك  بحاث الأ ح�ش������ب واقع الأ

ول ه������و اأول ملك تذك������ره الوثائق  بره������دد الأ

�ش������ورية وكتاب العهد القدمي وهو ابن طب  الآ

رامون. فقد ذكر يف حوليات �شلما ن�رش الثالث 

859-827ق.م اأن ه������دد اأدري قد جمع حوله 

ملوك بالد ال�ش������ام اجلنوبي������ة من حماة حتى 

عمان وت�ش������دى مل�رشوع �شلما ن�رش يف التو�شع 

ببالد ال�شام فح�ش������لت معركة قرقر ال�شهرية 

يف الطرف ال�شمايل ل�شهل الغاب عام853.

ادع������ى �ش������لما ن�������رش الن�رش عل������ى هذا 

�ش������وريني من حتقيق  التحالف ال������ذي منع الآ

اأهدافهم فرجعوا اإىل بالدهم، ومل يعاود �شلما 

ن�رش الهجوم على دم�شق حتى عام849.

اأجمع الباحثون على اأن هدد اأدري املذكور 

أو  يف حوليات �شلما ن�رش الثالث هو بن هدد ا

برهدد املذكور يف كتاب العهد القدمي. مبا اأن 

ال�ش������م بن هدد قد �شمي به اأكرث من ملك يف 

دم�شق ح�ش������ب روايات كتاب العهد القدمي، مل 

يتفق الباحثون على عددهم، ففي �شفر امللوك 
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�ش������حاح 20و 22 وكذل������ك يف �ش������فر  ول الإ الأ

�ش������حاح 5-8 ورد ا�شم امللك  امللوك الثاين الإ

بن هدد، فمن الباحثني من قال اأن املق�ش������ود 

يف اخلربين ذات امللك ومنهم من تبنى وجهة 

النظر التي تقول اأن ابن هدد املذكور يف �شفر 

ول هو غري بن هدد املذكور يف �شفر  امللوك الأ

ن التدقيق يف عملية التاأريخ  امللوك الث������اين لأ

تدل على اخلطاأ يف روايات هذين ال�شفرين. 

لقد ثبت اأن املعركة التي خا�ش������ها اآخاب »اأخ 

اأب ملك اإ�رشائيل« ويهورام ملك يهودا، والتي 

�شحاح 20  ول الإ و�شفت يف �ش������فر امللوك الأ

أي������ام حكم يهواأخذ ملك  والث������اين 5-7 وقعت ا

اإ�رشائي������ل ويهواآ�س ملك يه������ودا، بينما وقعت 

معركة جلعاد التي خا�شها اآخاب وجرح فيها 

أيام يه������ورام ويهواأخذ ورمبا  وفر هارب������اً يف ا

أيام يهواأخذ. يرتدد بع�س الباحثني  أي�ش������اً يف ا ا

يف املوافق������ة على هذا التاأوي������ل ول يوافقون 

خبار كلها، بل يف  على عدم مو�شوعية هذه الأ

.
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بع�شها �شيء من احلقيقة

تاأ�شي�ش������اً على م������ا تقدم ي�ش������بح برهدد 

�ش������مي يف  ال������ذي  880-840ق.م(  )ح������وايل 

حوليات �شلما ن�رش الثالث هدد اأدري برهدد 

ول، ال������ذي وقف ب�ش������البة �ش������د امل�رشوع  الأ

�شوري يف اإخ�ش������اع بالد ال�شام ل�شيطرتهم  الآ

فبعد معركة قرقر مل ينف������رط عقد التحالف 

بقي������ادة بره������دد ومل يكف �ش������لما ن�رش الثالث 

ع������ن مهاجمته وال�ش������غط عليه لال�شت�ش������الم 

عوام 849 و848 و845 خا�س �ش������لما  ففي الأ
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ن�رش معارك �ش������د التحالف الذي ت�شدى له 

�ش������وريني نحو  بقوة ومتكن من وقف زحف الآ

اجلنوب واأرغمهم على التمرت�س خلف احلدود 

ال�ش������مالية ململكة حماة، و�شم التحالف هدد 

اأدري من دم�ش������ق واأرخوليني من حماة واثني 

ع�رش ملكاً من املمالك ال�شاحلية، ومعنى هذا 

كل������ه، اأن النزاعات قد توقفت يف جنوبي بالد 

ال�ش������ام وظلت ممالكها تدعم �شيا�ش������ة مملكة 

�شوريني. دم�شق يف الت�شدي لالآ

أين������ا اأن رزون بن اإيل يدع قد مترد  لقد را

أنه من  على هدد عزر ملك �شوبا الذي و�شف ا

بيت رحوب، ونرجح اأن رزون كان من القبيلة 

رامي������ة التي انت�رشت يف دم�ش������ق وغوطتها  الآ

خرى يف �شوبا  رامية الأ اإىل جانب القبائل الآ

وبي������ت معكة وبيت رحوب وجيزر وطوب التي 

ان�ش������وت حتت لواء ملك �ش������وبا، فخرج على 

طاع������ة �ش������يده وانقلب عليه وجع������ل امللك يف 

راميني. بعد مرور اأكرث  اأيدي �شيوخ دم�شق الآ

من قرن على هذه الواقعة النقالبية ذكر اإن 

خزا اإيل الذي و�ش������فه �ش������لما ن�رش الثالث يف 

حوليات������ه باأنه »ابن ل اأح������د«، قد انتزع امللك 

ول ون�شب نف�شه ملكاً يف دم�شق  من برهدد الأ

علماً باأنه كان من بيت رحوب مثل هدد عزر 

ولكنه مل ي�شاأ اأن ينقل العا�شمة اإىل �شوبا التي 

جنهل موقعها، بل احتفظ بدم�ش������ق عا�شمة 

له، واأعاد امللك ل�شاللة بيت رحوب.

لق������د كنا نعتمد يف كتابة اأفعال هذا امللك 

وما وقع من اأحداث يف عهده على احلوليات 

�شورية وما روي عنه يف �شفر امللوك الثاين  الآ

ية 7 وما بعد و�شفر امللوك  �شحاح الثامن الآ الإ

ول 19 و15 و17 اإلخ. الأ

حل�شن احلظ اكت�شف يف معبد الربة هريا 

يف �ش������امو�س قطعة برونزية من زخارف جلام 

آرامية ترجمتها:  ح�شان نق�ش������ت فيها كتابة ا

هذا ما قدمه هدر ل�شيدنا خزا اإيل من وادي 

با�شان ر�شيعة جبهة �شيدنا املبجل. يف �شامو�س 

أو  كان قد اكت�ش������ف كتابة يف حلي������ة من �رشج ا

جلام ح�شان فيها كتابة متطابقة مع املذكورة 

آنفاً. ا

مل ير�س بع�س الباحثني على هذه الرتجمة 

التي قدمها رولي�س، بل قدموا ترجمة بديلة: 

هذا الذي اأعطاه الرب هدد اإىل �ش������يدنا خزا 

اإي������ل من عمق������ي يف العام ال������ذي اجتاز فيه 

�شيدنا النهر.

حاطة  لي�س من اأغرا�س ه������ذا البحث الإ

راء وما لها وم������ا عليها،  بتفا�ش������يل ه������ذه الآ

كرث ترجيح������اً وفق الن�س،  ب������ل تبنِّي الراأي الأ

 .
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فالكتابة وا�شحة ول حتتمل اأكرث من قراءة

نعتمد قراءة رولي�س املذكورة اأعاله، فقد تبني 

اأن �شخ�شاً ا�شمه هدر قد قدم اللجام ل�شيده 

أو �شهل النقرة  خزا اإيل من با�ش������ان، وبا�ش������ان ا

ن يتبع بيت رحوب. الآ

يف ه������ذا ال�ش������ياق نفيد م������ن كتابة اأخرى 

أر�ش������الن طا�س /خداتو م�شطرة  اكت�شفت يف ا
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يف قطعتي عاج من �رشير فاخر، وهي م�شوهة 

وقد اأكمل الباحثون كلماتها، ترجمتها: )عر�س 

زي ق(�رب عما ل�شيدنا خزا اإيل ب�شنة )اأخ(�ذت 

قوا�س  ح)�وران(. اإن احلروف املو�شوعة بني الأ

الكبرية تعني اأن ن�شف احلروف مفقودة وهو 

ما يبقي قراءة الن�س مو�ش������ع تاأويالت عدة. 

املهم اأن خزا اإيل قد �ش������م حوران اإىل مملكته 

التي كان������ت ت�ش������م يف البداية بي������ت رحوب 

ودم�ش������ق، مما يوؤيد اإقدام خزا اإيل على �شم 

�شوريني بقيادة �شلما ن�رش الثالث  حوران اأن الآ

قد �ش������يقوا اخلناق على دم�ش������ق مبهاجمتهم 

مدن خزا اإيل يف جبل حوران وهذا دليل على 

اأن حوران كانت جزءاً من مملكته.

�شحاح  بالعودة اإىل �ش������فر امللوك الثاين الإ

الثام������ن حيث و�ش������ف خ������زا اإي������ل باأنه خنق 

بره������دد وتخل�س منه، والواق������ع اإن الباحثني 

قد انق�ش������موا حيال هذه التهمة، وحجتهم اأن 

�شحاح اإياه ي�ش������ري بو�شوح اإىل اأن خزا اإيل  الإ

كان من اأقرب النا�س اإىل برهدد ول ن�ش������تبعد 

أو  أم ثانية ا اأن م������ن قتله ق������د يكون ولده م������ن ا

ثالثة ح�ش������ب عادات ذلك الع�رش حيث يتزوج 

وىل مف�شلة؟!  امللوك اأكرث من زوجة وتبقى الأ

أنه كان املوؤمتن على �ش������حته.  زد عل������ى ذلك ا

لق������د لفت جون ك������راي John Gray النظر 

اإىل اأن خزا اإيل مل يكن بحاجة اإىل بل اللحاف 

أو الغط������اء باملاء خلنق �ش������يده اإذ ميكن له اأن  ا

أو لي�شت  ؟ ا
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يخنقه باللحاف من دون اأن يبلله

أمل  فعلته هذه تثري النتباه؟. من قائل ي�ش������األ ا

يكن خزا اإيل ي�شهر على معاجلة �شيده ويبلل 

القما�س لي�ش������عه على جبهته؟ ثم اإن �ش������يغة 

الفعل يف اجلمل وياأخذ ويبلل ويفر�س حتتمل 

وج������ود فاعل اآخر غري خزا اإيل. رمبا كان هو 

أراد التخل�س من حياة ميئو�س  امللك نف�شه قد ا

أية ح������ال، فاإن م������دوين روايات  منه������ا. على ا

�ش������فر امللوك الثاين هدفوا اإىل جعل خزا اإيل 

جمرم وقاتل ومعتدي �شلَّطه يهوه على مملكة 

اإ�رشائيل لينتقم منهم الرب لب�شاعة اأعمالهم، 

أية حال فاإن خزا اإي������ل هو من البيت  وعل������ى ا

املالك.

هنا علينا اأن نقرن ما ورد يف �شفر امللوك 

�شورية، ادعى �شلما  مع ما ورد يف الن�شو�س الآ

أنه هزم هدد عزر الدم�ش������قي  ن�رش الثال������ث ا

وه������دد عزر مات وجل�������س خزائيل بن ل اأحد 

على العر�������س. اإذاً بره������دد مل يخنقه بل مات 

ومل يو�ش������ف خزائيل باأنه مغت�شب للعر�س بل 

�شوريون  أراد الآ هو من خارج �ش������اللة امللك، وا

احلط من قدره وجتاهل ن�شبه بعد اأن �شدهم 

أبواب دم�شق عام 841. خال�شة ما ذكرت  عن ا

اأن خزائيل لي�س قاتاًل وقد ا�شتعاد امللكية اإىل 

آرام دم�شق. لقد كان  بيت رحوب من ع�ش������رية ا

حازماً و�شارماً ورمبا اأي�شاً م�شتبداً ل يهادن 

و�شيا�ش������ة العنف رائدة يف التعامل مع جريانه 

أق������ل حزماً واإ�رشاراً على الوقوف يف  ومل يكن ا

�ش������وري من هدد عزر، ف�شلما  وجه امل�رشوع الآ
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ن�رش الثالث مل يتوان يف التو�ش������ع ببالد ال�شام 

أو �شنتني، فبعد غزو دم�شق  وان ا�شرتاح ل�شنة ا

أبوابها عاد اإليها يف  ع������ام 841 وتراجعه اأمام ا

عوام 838 و 837 ق.م. الأ

مل يحقق �ش������لما ن�رش الثال������ث الن�رش على 

دم�شق عندما هاجمها عام 838 بل انزاح عنها 

أربع مدن هامة م������ن مملكة خزائيل  وهاج������م ا

ذكر منه������ا مدينتي دنابا ومالحة ويفرت�س اأن 

دنابا هي قري������ة الذنيبة اإىل الغرب من اإزرع، 

خرى فهي قرية مل������ح اإىل ال�رشق من  أم������ا الأ ا

�ش������لخد. هذا اخلرب ذو مدلول هام فهو ي�شري 

بو�شوح اإىل تبعية حوران اإىل مملكة خزائيل، 

هم يف مملكته التي  ب������ل رمبا كانت املنطقة الأ

فيها مدن هامة حم�شنة.

عاود �ش������لما ن�رش الثالث الغزو عام 837 

معيثاً اخل������راب يف بع�س مدنها، مرتداً عنها 

آ�شور. املهم هنا  من غري اأن يخ�ش������عها ل�شلطة ا

اأن نن������وه اإىل اأن خزائيل ق������د وقف وحده يف 

املعركة �ش������د �ش������لما ن�رش من غ������ري التحالف 

الذي اأقامه والده برهدد.

ن اأن �شلما ن�رش قد اأحجم  الثابت حتى الآ

عن غ������زو جنوبي بالد ال�ش������ام بعد عام 837 

وكذلك خلفاوؤه املبا�رشين الذي تقاع�ش������وا عن 

�ش������وري يف التو�ش������ع ببالد  تنفي������ذ امل�رشوع الآ

أو  ال�شام. اإىل اأن جاء هدد نرياري الثالث 811 ا

�شوري  812-782 فاأعاد احلياة اإىل امل�رشوع الآ

وغزا بالد ال�ش������ام ومن بينها دم�ش������ق يف عام 

أ�شها امللك مرئي، مما يعني  805 وكان على را

اأن خزائيل كان قد مات.

انق�ش������ت اإذاً ثالثون عاماً من غري حرب 

آ�شور وممالك بالد ال�شام وخا�شة مملكة  بني ا

دم�شق مو�ش������وع بحثنا، وبدلً عن ذلك ن�شبت 

اخلالفات بينها وقامت احلروب التي حتدثت 

أ�ش������فار كتاب العه������د القدمي، ولكي نلم  عنها ا

و�شاع وخلفياتها نعيد اإىل الذاكرة اأن اآخاب  بالأ

ملك اإ�رشائي������ل قد حتالف مع هدد عزر ملك 

�شوريني مثل غريه من املمالك.  دم�شق �شد الآ

اإل اأن هذا التحالف قد خا�س املعارك اأي�شاً 

عوام 849 و 48 و 45 و�ش������م اإىل جانب  يف الأ

حماة ودم�ش������ق اثنتي ع�رش مملكة �شاحلية ومل 

تُذكر اإ�رشائيل، فهل ان�شحبت من التحالف؟

�ش������وريون اأن خزائي������ل قد فّر من  روى الآ

دم�ش������ق وحت�ش������ن يف جبال �ش������انري اأي جبال 

القلمون ورمبا قا�ش������يون عند مهاجمة دم�شق 

�شوريون  عام 837 ثم عاد اإليها بعد تراجع الآ

أبوابها. يف ذات الوقت قدم يهو بن عمري  عن ا

845-818 ق.م اجلزية ل�شلما ن�رش الثالث عام 

�ش������وري هذه الواقعة  841 وقد خلد الفنان الآ

باحلرف وال�ش������ورة يف م�شلة �شلما ن�رش التي 

اكت�شفت يف مدينة كلخو النمرود. حيث يظهر 

يهو جاثياً على ركبتيه اأمام اأقدام �شلما ن�رش 

يقدم له الطاعة والولء.

ول  يف �ش������وء ما تقدم، متكن بره������دد الأ

و�ش������اع املنطق������ة واإدراكه  بحنكت������ه وفهمه لأ
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�ش������وري اأن يجم������ح حوله ممالك  للخط������ر الآ

بالد ال�ش������ام اجلنوبية ومينت العالقات فيما 

آ�ش������ور. م������ا اإن مات  بينها لل�ش������مود يف وجه ا

وخلف������ه على العر�س خزائيل حتى فرط عقد 

التحالف لعدة عوامل داخلية وخارجية، ففي 

رامي حكمت  ول الآ اإ�رشائيل يف عهد برهدد الأ

فيها �ش������اللة ُعمري املجهول الن�شب ونظن اأن 

ا�ش������مه غري يهودي وقد كان قائداً ع�ش������كرياً 

غريباً متمر�ش������اً نودي به مل������كاً على اإ�رشائيل 

ع������ام 882 فعمد اإىل امل�ش������اواة بني ال�ش������كان 

خرين، فقد تغا�شى  والعرتاف بح�ش������ارة الآ

عن انت�ش������ار العبادات الكنعانية و�ش������مح ببناء 

ربابهم مما اأغ�ش������ب الكهنة اليهود  املعاب������د لأ

علي������ه وعلى خلفائه من بع������ده اآخاب ويورام، 

خ�س اآخاب الذي تزوج ب�ش������يدة من  وعلى الأ

�شور ا�شمها اإيزابل وب�ش������ببها انت�رشت عبادة 

الرب بعل اأو ملقرت يف �ش������مارية. ف�شاًل عن 

ذلك لقد كان اآخاب على ا�شتعداد لالنخراط 

يف ح�ش������ارة املنطقة والعرتاف بها وتداولها 

.
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خرى مع القبائل الأ

ل بد اأن ن�شع يف احل�شبان هنا، اأن اعتالء 

خزائي������ل العر�س انعك�س عل������ى العالقات مع 

�شاللة عمري، فقد نظرت اإليه هذه ال�شاللة 

�رشائيلية بارتياب و�ش������كت يف ح�ش������ن  غري الإ

نواياه، وا�ش������تغلت النزاع بني خزائيل و�ش������لما 

ن�������رش الثالث وخلق������ت ال�ش������طرابات على 

هم  آرام دم�شق، فكانت املعركة الأ احلدود مع ا

والفا�ش������لة يف رامون جلعاد، رمبا يف منطقة 

اإرب������د بني خزائيل ويهورام ب������ن اآخاب 850-

844 اندح������ر على اإثرها يهورام وعاد جريحاً 

آرام و�شاللة  اإىل ال�شامرة. ل يخرج النزاع بني ا

اآخاب عن املاألوف بني قبائل املنطقة.

مل ي�ش������رب �ش������لما ن�رش على فعلة خزائيل 

فهاج������م دم�ش������ق عام 837 حينما كف �ش������لما 

ن�رش عن م�رشوعه التو�ش������عي يف بالد ال�شام، 

آرام  فانطلق������ت ي������د خزائيل يف اإع������ادة جمد ا

دم�ش������ق و�ش������يطرتها يف اجلنوب وجمع كلمة 

�شح جمع كلمة  آراميي بالد ال�ش������ام وعلى الأ ا

آرام يف اجلن������وب للدفاع عن  �ش������يوخ وقبائل ا

�رشائيلي  الإ للتع�ش������ب  والت�ش������دي  مناطقهم 

�شليني  �ش������د جريانهم والنظر اإىل ال�شكان الأ

أنهم  راميني على ا الكنعانيني وجريانهم من الآ

اأقل مكانة وحظوة عند ربهم يهوه الذي جعلهم 

�شعب اهلل املختار، فيجب اأن ت�شود عبادة يهوه 

خري������ن، فُهدمت  وتنمحي حري������ة العبادة لالآ

معابد الكنعانيني وقتل كهنتها يف عهد �شاللة 

يهو التي راأت يف التعاون مع املدن ال�ش������احلية 

الكنعانية يف �شيدا و�شور خروجاً على تعاليم 

�شحاح 10-8(. يهوه )امللوك الثاين الإ

وقف خزائيل بحزم وقوة �ش������د التع�شب 

�رشائيلي و�ش������د حماولتهم للتو�ش������ع �رشقي  الإ

النهر، وح�ش������بما ورد يف �ش������فر امللوك الثاين 

ية 12 فاإنه ق�ش������ى على  �ش������حاح الثامن الآ الإ

أنه  ردن. يبدو ا الوجود اليهودي �رشقي نهر الأ
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آراميي دان وجي�ش������ور وبيت رحوب  قد خلَّ�س ا

ردن من  وطوب الذي������ن انت�رشوا �رشقي نهر الأ

منابع������ه وحق م�ش������ب الزرقاء م������ن اأي تاأثري 

يهودي ذي �شبغة دينية ح�رشية تع�شبية.

خل������د خزائي������ل انت�ش������اراته عل������ى ملوك 

ال�ش������امرة، ح�شب عادة ملوك ذلك الع�رش، يف 

ن�شب اأقيم يف مدينة دان التي تتمثل اأطاللها 

ردن.  بتل القا�شي غربي بانيا�س على منابع الأ

�رشائيليني يف التل  ثاري������ني الإ أثن������اء عم������ل الآ ا

اكت�شفت بتاريخ 21 متوز 1993 ك�رشة من هذا 

الن�شب امل�ش������نوع من حجر البازلت وهي يف 

ر�ش������فة حجرية اأمام البوابة اخلارجية ملدينة 

دان والتي تعود اإل منت�ش������ف القرن التا�ش������ع 

ق.م وقد اأطلق عليه������ا الك�رشة A متييزاً لها 

عن الك�رشت������ني الالحقت������ني B1 و B2اللتني 

اكت�ش������فتا يف املوقع اإياه بعد عام. لقد تبني اأن 

الك�رش من ن�ش������ب حطم������ه املنتقمون رمبا يف 

أبعاده احلالية  عهد جتالت فل�رش عام 732. ا

32×22�ش������م ويقدر ارتفاعه احلقيقي بواحد 

مرت وعر�شه 50�شم. �شطرت فيه كتابة تتاألف 

آرامية  ن من 13 �ش������طراً م�شوهاً وهي بلغة ا الآ

قدمية تعود اإىل القرن التا�ش������ع ق.م. نق�ش������ت 

احلروف بتقانة وجودة، تف�ش������ل بني الكلمات 

نقاط وقراءتها �شهلة.

اإن اإمتام الن�س م�شكلة ي�شعب حلها اإل يف 

�شوء ال�شياق العام للمعنى مقرتناً باملعلومات 

التاريخية، وذلك ب�شبب اأن الكثري من الكلمات 

أو ناق�ش������ة. ل اتفاق تام على هذين  م�شوهة ا

راء فيهم������ا وتتباعد  مري������ن اإذ تتباي������ن الآ الأ

طار العام،  فكار يف اجلزئيات ولي�س يف الإ الأ

آخ������رون من الباحثني  أي������ت مثلما راأى ا وقد را

أنه حينما ن�رشت الكتابة هب الباحثون بهمة  ا

أبالغ اإذ قلت اإن ما كتب  عالية لدرا�ش������تها ول ا

آرامية  حولها كثري وكثري جداً، ومل حتظ كتابة ا

اأخرى بهذا الهتمام الذي لقته تلك الكتابة. 

ل غرابة يف ذلك، فالكتابة تخ�س فرتة هامة 

من تاري������خ املنطق������ة يف القرن التا�ش������ع ق.م 

التم�س فيها املوؤرخون ب�شي�س نور يُلقى على 

حداث التي وقعت وقت ذاك. الأ

اتفق الباحثون عل������ى اأن هذه الكتابة هي 

آرامي �شد ملوك  و�شف ملعارك خا�شها ملك ا

ال�شامرة ويهودا، قدم لها بو�شف نزاع خا�شها 

�ش������لفه �ش������د امللوك اإياهم، وق������د اتبع املنهج 

رامي يف و�شف اأفعاله باأن ذكر يف البداية  الآ

اأعمال �ش������لفه تتبعها اأعماله، متيحاً الفر�شة 

اأمام القارئ ليوازن بني اأعمال الطرفني. واإن 

التق������ى الباحثون حول اإن الكتابة تخ�س ملك 

آرامي فقد اختلفوا على حتديد هويته. ا

ذهب بع�ش������هم اإىل القول اإن������ه من ملوك 

بيت معكة ومقره دان ويتبع ملك دم�شق وقام 

عمال احلربي������ة. مل تلق هذه  با�ش������مه بهذه الأ

الفر�ش������ية القبول من معظم الباحثني الذين 

فهموا من الن�س اأن �شاحب الن�شب هو ملك 

قوي ميتلك القدرة على ال�شيطرة على املنطقة 
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عداء ومنازلتهم يف كل مكان، ويف  وحماربة الأ

�ش������وء ذلك وقع الختيار على امللك خزائيل 

ل�شدة باأ�شه و�ش������هادة خ�شومه ملوك ال�شامرة 

ويهودا بت�شديه لهم وح�رشهم يف مدنهم ورفع 

راميني يف بالد ال�ش������ام ودعوتهم  معنويات الآ

اإىل الت�شامن ونبذ الفرقة والتوحد وامل�شاهمة 

الفاعلة يف ح�شارة املنطقة.

م������ر تقريباً يف عام  لقد ت������وىل خزائيل الأ

842 اأو 840 وا�ش������تمر يف احلك������م حتى عام 

805 اأو 803 وكان������ت بداية وليته يف ظروف 

ول الطويل  �شعبة حتكم بها مر�س برهدد الأ

�������رشاف عل������ى عالجه  وان�ش������غاله ه������و يف الإ

�ش������وريني الدائم ملهاجمة دم�شق  وا�شتعداد الآ

مم������ا فر�������س على خزائي������ل ب������ذل جهده يف 

ال�شتعداد لدرء خطرهم عن دم�شق.

يف �ش������وء هذا الواقع اخلطري على دم�شق 

�ش������وريني  ب يه������و ملك ال�ش������امرة من الآ تق������رَّ

وعزموا على ت�ش������فية ح�شاباتهم مع جريانهم 

أ�شارت  ردن، وهذا ما ا راميني �رشقي نهر الأ الآ

ول والثاين واإىل  اإليه الكتابة يف ال�ش������طرين الأ

انتعا�������س احلياة يف اململك������ة ومهاجمة ملوك 

اإ�رشائي������ل ويهوذا لها بعد وف������اة والد خزائيل 

ول. رجح برهدد الأ الذي هو على الأ

أنا وهدد  �شارة يقول خزائيل: ا بعد هذه الإ

)اأي ال������رب ه������دد( اأمام������ي.. وق�ش������ينا على 

امل�ش������اة والعربات وعلى األفي خيال من قوات 

اإ�رشائيل وبيت داود ون�رشت الدمار واخلراب 

أرا�شيهم، م�شرياً بالتايل اإىل ملوك اإ�رشائيل  يف ا

رجح ملوك  وبي������ت داود الذي������ن هم عل������ى الأ

أ�ش������ماوؤهم من ال�ش������طب ب�شبب  يهودا ومل تنج ا

تك�رش الن�ش������ب وهناك �ش������به اإجماع على اأن 

�ش������ماء املمحية هي يهورام بن اآحاب ملك  الأ

اإ�رشائي������ل 850-845 واأخازيا بن يهورام ملك 

يهودا املو�ش������وف بالن�س ببي������ت داود 855-

.
)7(

845ق.م

دلة التي توؤكد  لقد جاءت هذه الكتابة بالأ

ردن من منبعه حتى التقائه مع  اأن حو�������س الأ

آرامية حت�رشت على  أر�������س ا نهر الزرقاء هو ا

راميني الذين انت�ش������بوا اإىل قبائل بيت  ي������د الآ

معكة يف ال�ش������مال على �ش������فوح جبل ال�ش������يخ 

وبي������ت رحوب اإىل اجلنوب منها وجي�ش������ور يف 

البطيحة و�شفاف طربية ال�رشقية وطوب بني 

نهر الريموك والزرقاء وكلها كانت تتبع مملكة 

رامي������ة. كانت فرتة حك������م خزائيل  دم�ش������ق الآ

�ش������وريني اإىل  طويل������ة ن�ش������بياً دفع خاللها بالآ

ما وراء الف������رات وح�رش بني اإ�رشائيل ويهوذا 

ردن، ومل������ا تويف رمبا يف عام  خل������ف حو�س الأ

805 خلف������ه عل������ى العر�س ول������ده مرئي الذي 

فاج������اأه هدد نرياري الثال������ث 811-781 ق.م 

بغزوه دم�ش������ق واإرغامه على دفع اجلزية عند 

نهاية القرن التا�ش������ع اأو مطل������ع القرن الثامن 

�شوري على غري عادتهم  وقد و�شفه الن�س الآ

�ش������وريون مل ي�شفوا ملوك  مبلك دم�ش������ق، فالآ

آرام بامللوك بل ال�شيوخ. ا
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يب������دو اأن �ش������ني حكم مرئي كان������ت قليلة 

فق������د امتدت من حوايل 805 اإىل800ق.م وملا 

مات اعتلى العر�س اأخوه برهدد الثاين حوايل 

800-775 ق.م، وقد اأعانه على احلفاظ على 

مكانة دم�ش������ق القيادية يف بالد ال�ش������ام تاريخ 

أبي������ه خزائيل الذي كانت تعي�������س به اململكة،  ا

آرام يف بالد  ف�رشعان ما التف حول������ه ملوك ا

ال�شام وا�شتجابوا لدعوة ملك اأرفاد يف منطقة 

حل������ب ل������ردع ذكري مل������ك حماة ودم�ش������ق عن 

أرا�شي اأرفاد وم�شايقتها، فحا�رشوه  مهاجمة ا

رجح يف  يف مدين������ة حزرك التي ه������ي على الأ

منطق������ة املعرة ث������م فكوا احل�ش������ار خوفاً من 

رجح الذي عاود  هدد ن������رياري الثالث على الأ

مهاجمة بالد ال�شام.

ألقين������ا ال�ش������وء يف ه������ذه الوثيق������ة على  ا

عهد برهدد الثاين ال������ذي خلفه على العر�س 

خديان������و ح������وايل 775-750 ق.م وقد ذكرت 

�ش������ورية من عهد التورتان )الوايل(  الوثائق الآ

�شم�ش������ي اإيلو الذي كان مرك������زه يف تل اأحمر 

و�شط �شمايل جبل عاروده اأن  على الفرات الأ

هذا الوايل قد غزا دم�شق وكان ملكها خديانو 

وقد حدث ه������ذا يف الفرتة ما بني 773-796 

�شوري  حيث كان خاللها �شم�شي اإيلو الوايل الآ

رامي ي�شيطر على �شمال بالد  وذي الن�شب الآ

آراميي دم�شق  ال�ش������ام واجلزيرة وكان يناف�س ا

راميني حوله مم������ا دفعه لغزو  يف مل �ش������مل الآ

دم�شق فاأ�شعفها حيال جريانها وكانت خطوة 

�شوريني. ممهدة لنهيار اململكة على يد الآ

فيما و�شل جتالت فل�رش الثالث اإىل احلكم 

آ�ش������ور منهمكة يف �رشاعاتها الداخلية  كانت ا

راميون يف بالد ال�ش������ام وخا�ش������ة يف  وكان الآ

اأرفاد وبيت عديتي يع������ززون قدرتهم ويبنون 

ح�شارتهم. اأحيا امللك العنيف القا�شي وعلى 

آراميي  �ش������وري يف اإخ�ش������اع ا الفور امل�رشوع الآ

بالد ال�ش������ام الذي عمل له �شلما ن�رش الثالث 

واأخذ يهاجم دم�شق ب�شكل خا�س واأجرب ملكها 

رقيانو »رحيانو« 750-732 على دفع اجلزية 

أ�ش�س  له عام 743 و739 و738 ومل يدخلها. لكنه ا

آ�شور يتبع  للق�شاء عليها فهو كغريه من ملوك ا

حرب ا�ش������تنزاف �ش������د اأعدائه: غزو وتدمري 

مدن حم�ش������نة وهامة عدة مرات ثم ح�ش������ار 

العا�ش������مة ودخوله������ا، ففي ع������ام 732/733 

هاجم دم�ش������ق وحا�رشها م������دة 45 يوماً كما 

نفهم من الوثائق امل�شوهة التي روت احلدث، 

ولكن من غري اأن نفهم ال�شبب املبا�رش لذلك.

واإن خفي ال�شبب هنا قد جنده يف الو�شع 

الع������ام للمنطقة، فرنى اأن رحيانو قد �ش������اوره 

�ش������وري ببالد  م������ل يف اإ�ش������عاف الطمع الآ الأ

ال�ش������ام فدف������ع اجلزية عدة م������رات لتجالت 

أنه كان يعمل بنف�س الوقت على  فل�رش ورمبا ا

بعث التحالف القدمي الذي وقف بوجه �شلما 

ن�������رش الثالث قبل قرن من الزمان، فعمد اإىل 

جمع قوى ملوك بالد ال�شام اجلنوبية يف حلف 

يق������وده هو وملك اإ�رشائيل فق������خ ليهبوا بوجه 
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جتالت فل�رش ويتحرروا من ظلمه وق�ش������وته. 

خيب اآخاذ ملك يهودا ظن اجلميع وامتنع عن 

دخول احللف فهاجمه رحيانو وفقخ و�شيقوا 

عليه اخلناق فا�ش������تنجد بتجالت فل�رش الذي 

كان من خطته قبل هذا ال�ش������تنجاد مهاجمة 

املنطق������ة واحتاللها فق�ش������ى على ال�ش������امرة 

ل مناطقه������ا اإىل وليات  وعلى دم�ش������ق وح������وَّ

آ�شورية عام 733/ 732، وذلك تطبيقاً خلطة  ا

�ش������وريني عند الحت������الل ليدجموا املنطقة  الآ

آرام  ح�ش������ب قوانينهم. وهكذا زال������ت مملكة ا

يف �ش������وبا وبيت رحوب ودم�شق وكلنا اأمل يف 

ربع التي  اأن نكت�ش������ف اإحدى املدن الكربى الأ

ذكرها �شلما ن�رش الثالث وهاجمها يف حوران، 

ولعلَّ تل الدبة يف حمافظة ال�شويداء بني �شهبا 

وال�شويداء واحدًة منها.

أ�ش������ياءٌ كث������رية تذكرن������ا بال������رتاث  بقي������ت ا

راميني، واإن زالت �ش������لطتهم  احل�ش������اري لالآ

أ�ش������ماء القرى: كفر�شو�شة،  ال�شيا�ش������ية، مثل ا

خرى،  برهلية، �ش������يدنايا وع�رشات امل������دن الأ

وكلنا يعرف اللغة التي ما زال يتكلمها �ش������كان 
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املدونـــة يف   Victor Sasson درا�شـــة:  اإىل 

املالحظـــة 5 وفيها اإ�شـــارة اإىل اأهـــم الدرا�شات 

حولها.
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اقت�ساد دم�سق ال�سيا�سي
 يف القرن التا�ســـع ع�سر *

خالل هذه الدرا�شة، تناول املوؤلف م�شاألة االقت�شاد ال�شيا�شي لدم�شق يف القرن 

التا�شع ع�رش انطالقًا من عدد من املو�شوعات املرتابطة:

وقاف. ال�شكان، االقت�شاد الريفي وااللتزام، احِلرف، التجارة، االأ

وىل اإىل وثائق املحاكم الدينية يف دم�شق خالل  ا�شتندت الدرا�شة بالدرجة االأ

داري لوالية دم�شق عام 1845-1844،  القرن التا�شع ع�رش، واإىل حما�رش املجل�س االإ

القن�شلية  املرا�شالت  من  كبري  ق�شم  ذلك  اإىل  ي�شاف  التجارية.  املحكمة  ووثائق 

وراق الربملانية التي متثل تقارير �شنوية يعّدها القنا�شل  الفرن�شية والربيطانية، واالأ

ويقدمونها للمجال�س النيابية الربيطانية )العموم واللوردات(.

42
          د. ملكة اأبي�س

*

اأ�شتاذة الرتبية يف اجلامعات العربية 

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�شلي

*
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وق������د ابتداأت الدرا�س������ة بلمحة عامة عن 

مدينة دم�س������ق وعالقتها بالريف املجاور لها، 

ت�ؤطر للن�ساط االقت�سادي- ال�سيا�سي، وتلقي 

أبعاده. ال�س�ء على تط�راته وا

لذلك �س������نت�قف قلياًل عن������د هذه اللمحة 

قبل االنتقال اإىل التفا�سيل.

�أواًل- ملحة عامة:

�ملدينة:

تبدو املدينة كتكتل من اجلماعات املهنية 

والدينية )الط�ائ������ف( ال رابط فيما بينها يف 

حيان، وكل منها يتمتع ب�سلطة م�ستقلة  معظم االأ

وانتماء الفرد اإىل اإحدى هذه الط�ائف ي�سكل 

�سا�سية. ه�يته االأ

وخ������الل العه������د العثم������اين، كان العم������ل 

�سا�سي للم�ؤرخني وكتاب الرتاجم يتمثل يف  االأ

بناء طبقات �س������من امل�ؤ�س�س������ات التالية )التي 

اختارها ابن ط�ل�ن ال�ساحلي يف كتابه تاريخ 

ال�ساحلية(:

امل�س������اجد، ودور الق������راآن، ودور احلديث، 

واملدار�������س، واملكتبات، واخل�ان������ق، والزوايا، 

ومدافن العائالت الكربى، اإ�سافة اإىل جماعات 

عيان التي ت�سمل العلماء  احلرف، وجماعة االأ

�������راف )اأحفاد  الكب������ار )علم������اء الدين( واالأ

عيان ه������ذه مل تتخذ  الر�س�������ل(؛ وجماع������ة االأ

مطلقاً بنية الطائفة املغلقة كلياً.

مثال ذلك اأن اآل العظم، واآل احل�س������يني، 

واآل م������ردم بك، مل يك�ن�������ا معروفني يف بداية 

أو كان�ا مقيمني يف واليات  العهد العثم������اين، ا

أو ثالثة  أنهم متكن�ا خالل جيلني ا اأخرى، على ا

أنف�سهم بني العائالت امل�سيطرة يف  من فر�س ا

املدينة.

على اأن املدين������ة يف العهد العثماين كانت 

متلك قب������ل اال�س������الحات دي�اناً ا�ست�س������ارياً 

مك�ناً من اأعيان املدينة، وكان ال�ايل ي�سيطر، 

وامر  �سخ�س������ياً، على هذا الدي�ان لتعميم االأ

والت�جيهات العليا.

وخالل ف������رتة التنظيمات )1876-1839( 

أن�س������اأت احلك�مة العثمانية جمل�ساً اإدارياً يف  ا

كل مدينة.

أن�س������ئ هذا  ويف مدين������ة دم�س������ق بالذات ا

دارية  املجل�س عام 1840. وكانت �س������لطته االإ

والق�سائية متتد يف اأع�ام 1844-1845 على 

منطقة وا�سعة ت�سل حتى تدمر �رقاً، وبعلبك 

والبقاع غرباً، وحماة وحم�س �سماالً، ومناطق 

الكرك وعجل�ن وح�ران جن�باً.

�ملدينة و�لريف:

 كان������ت العالقة ب������ني مدينة م������ا وقراها 

تتمثل خالل العهد العثماين يف اتكال املدينة 

على حميطها املجاور اتكاالً وا�سعاً فيما يتعلق 

بتم�ينه������ا الزراعي. وكان������ت منتجات املدينة 

احلرفي������ة جت������د يف الريف �س�������قها الرئي�س، 

ولكنه لي�س ال�حيد.

على اأن �س������يطرة مدينة دم�سق على ريفها 

أي�س������اً على عالقة  كان������ت تتخذ مظهراً اآخر ا
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را�س������ي  بالري������ع العق������اري. فك�������ن معظم االأ

الزراعي������ة ملكاً للدولة يجع������ل معظم الدخل 

يذه������ب اإىل اخلزين������ة. اأما الباقي في�س������كل 

عيان الذين  أ�س������ا�س الدخ�ل التي يكد�سها االأ ا

يح�سل�ن على اأهم االلتزامات )لل�رائب( يف 

املقاطعات املحيطة بدم�سق.

نتاج الزراعي كان  وهكذا فاإن جمم�������ع االإ

عيان املدنيني دون  يدار ب��س������اطة الدولة واالأ

اأن ي�س������تطيع الفالح�ن االنتفاع مبحا�سيلهم. 

هلي فلم يكن له مكان كبري،  اأما االقت�س������اد االأ

وكان خا�سعاً القت�ساد �سيا�سي مديني غر�سه 

ول ت�فري التم�ين للمدينة، وحتقيق الت�ازن  االأ

ملجم�ع العملية االقت�سادية.

طار �القت�سادي- �ل�سيا�سي: �الإ

م�ي،  اأهم م�س������اجد املدينة ه� اجلامع االأ

وه� يحتل »املركز« الذي حتيط به يف املدينة 

القدمي������ة مراكز اأخرى ال تقل اأهمية: القلعة، 

�س�اق..الخ؛ دار احلك�مة، ق�ر ال�ايل، االأ

مما يعني اأن الفعاليات ال�سيا�سية والدينية 

ماكن امل�سه�رة  والتجارية كانت تتمركز يف االأ

يف املدينة، داخل ال�س�ر.

ولكن ينبغي الق�ل اإن م�س������احة ال�س������لطة 

الر�س������مية يف جمتم������ع كهذا كان������ت حمدودة. 

ولنذكر تعدد ال�س������لطات املحلية، و�س������لطات 

زق������ة، ونقاب������ات  حي������اء، واحل������ارات، واالأ االأ

احلرف..؛ تلك ال�س������لطات التي كانت تعطي 
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أية  لدم�س������ق هيئة متاهة ال ت�ستطيع �سبطها ا

�سلطة للدولة.

وهكذا ف������اإن املعامل الرئي�س������ية التي كانت 

متيز دم�س������ق خالل العهد العثم������اين بعامة، 

والق������رن التا�س������ع ع�ر خا�س������ة، ه������ي: تعدد 

املراكز ال�سيا�س������ية- االقت�س������ادية، و�س������لطة 

ر�س������مية متمركزة يف جزء من املدينة، واأحياء 

حتافظ عليها ميلي�سياتها اخلا�سة.

وفيم������ا يتعل������ق بح�س������ة كل م������ن الفئات 

الدينية املختلفة يف اقت�س������اد دم�س������ق ي��سح 

امل�ؤلف اأن امل�س������يحيني كان�ا مي�س������ك�ن بق�سم 

كبري من التجارة اخلارجية، بينما كان اليه�د 

أك������رب ال�رافني. وكان ه�������ؤالء هم  ي�س������م�ن ا

ال�حيدين الذين ي�س������تطيع�ن تقدمي قرو�س 

�س������خمة للدولة بف�سل الرثوات النقدية التي 

كان�ا ميتلك�نها با�ستمرار، كما كان�ا ي�سغل�ن 

منا�س������ب هامة ب�س������فتهم م�ست�سارين ماليني 

لل�الة يف ال�اليات، مثال ذلك عائلة الفارحي. 

قليات مل تكن تتمتع ب�س������لطة  عل������ى اأن هذه االأ

�سيا�سية.

عي������ان امل�س������لم�ن، الذي������ن كان�ا  أم������ا االأ ا

ن�س������طني �سيا�س������ياً، فقد كانت دخ�لهم تاأتي 

را�سي الزراعية،  وىل من التزام االأ بالدرجة االأ

التي كانت الدولة ت�س������تطيع �س������بطها، وذلك 

أوكل�ا بها لتح�سيل  را�سي التي ا مب�س������ادرة االأ

االلتزام ال�سن�ي )املريي(.

�سخا�س الذين كان�ا  ن�ستنتج من ذلك اأن االأ

ي�ستطيع�ن تكدي�س الر�ساميل وت�سغيلها باأكرب 

قل متثياًل  �سخا�س االأ قدر من احلرية، هم االأ

م������ن الناحية ال�سيا�س������ية؛ بينما كان الفاعل�ن 

على امل�رح ال�سيا�سي يح�سل�ن على مت�يلهم 

من الدولة، وبذلك كانت مكانتهم ال�سيا�س������ية 

تت�قف على اإرادتها.

أ االقت�س������اد العاملي بالت�س������كل،  حني ب������دا

مرباط�ري������ة العثمانية فيه دور الدولة  اأدت االإ

أنه  املحيطي������ة، مبعن������ى اأن اقت�س������ادها، ول� ا

أنه  حافظ على ك�نه اقت�ساد اإمرباط�رية، اإال ا

فقد الكثري من ا�ستقالله.

وفيما يتعلق بدم�س������ق خ�س��س������اً، وبالد 

ال�س������ام عم�ماً، ي������رى برودوي������ل، اأن اندماج 

اقت�ساد بالد ال�س������ام يف �س�ق اقت�سادي اأكرث 

كرث  ات�س������اعاً، يتك�ن مركزه م������ن الدولتني االأ

آنذاك وهما فرن�سة واجنلرتا، هذا  ت�س������نيعاً ا

االندماج يجب اأن يك�������ن قد حدث يف الربع 

ول من القرن التا�سع ع�ر. االأ

ح�س������اءات التي تب������ني عدد جماعات  واالإ

احلرف يف دم�س������ق على ط�ل القرن التا�س������ع 

أنه كانت هناك تقلبات )ارتفاعات  ع�ر تظهر ا

نتاج احلريف. ولكن عدد  وانخفا�سات( يف االإ

مهن الن�س������يج بق������ي ثابتاً اإجم������االً بني عامي 

1835 و1900، وبنية اجلماعات مل تنحل على 

طالق بالرغ������م من ال�������اردات الهائلة من  االإ

جنبية. ال�سناعات االأ

ففي جمتمع ما قبل �سناعي، حيث ماتزال 
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نتاج بدائية، ي�سعب حدوث تغريات  تقنيات االإ

بني�ية مباغتة يف اإنتاج اجلماعات خالل قرن 

من الزمان. وك�ن هذه التقنيات بدائية، �سمح  

نه  زمة، الأ للجماع������ات بال�ق�ف يف وج������ه االأ

ن�ال  �س�������اق كانت بع�س االأ يف حال نق�س االأ

تت�قف عن العمل وتع�د يف اأي وقت.

أ�سمالية  من هنا، فاإنه ميكن الق�ل اإن الرا

مل تتقدم يف والية دم�س������ق يف القرن التا�س������ع 

ع�ر اإال يف وقت متاأخر وببطء �س������ديد، وقد 

بقيت على هام�س اقت�ساد ال�س�ق.

ولكن التغريات على ال�س������عيد القان�ين- 

همية،  داري كان������ت على قدر كبري م������ن االأ االإ

أنها �س������هلت ن�س�������ء طبقة من  حت������ى ليب������دو ا

املتعهدين املحليني عرف�ا كيف ي�ستفيدون من 

�سالحات. االإ

فمنذ �سن�ات 1880 �س������در قان�ن ي�سمح 

ر�سمياً با�ستخدام احل�االت، وبتح�سيل فائدة 

أت������اح لراأ�س املال  عل������ى القرو�س، وه������ذا ما ا

التجاري اأن يجد له جماالت لال�س������تثمار، وال 

�س������يما يف املجال الزراع������ي عن طريق تقدمي 

قرو�س للفالحني.

وه������ذا ه� التغيري الرئي�س يف االقت�س������اد 

خريين من القرن  الدم�سقي خالل العقدين االأ

التا�سع ع�ر.

�لق�ساء:

كان دور الق�ساة الدينيني يقت�ر، ما عدا 

بع�س احلاالت اال�س������تثنائية، على ت�س������ديق 

أو قب�ل  أو اإج������راء ت�زيع لل������رتكات، ا وثيق������ة، ا

أو �سهادة على طالق.. �ساهد اأو رف�سه، ا

وباإيجاز، كانت وظيفة القا�سي اأقرب اإىل 

وظيفة �س������اهد متميز منها اإىل وظيفة قا�س 

ميلك البت يف ق�سية اأو ف�ّس نزاع.

على اأن امل�ؤ�س�س������ة الق�س������ائية كانت ت�ؤدي 

وظيف������ة اأخرى وهي املحافظة على املمتلكات 

وال�سهر على انتقالها.

وال�قف مث������ال من�ذجي مل�ؤ�س�س������ة تق�ي 

الرواب������ط بني ال�س������لطات الديني������ة )وبالتايل 

الق�س������ائية( وال�سلطة االقت�س������ادية، ل�سبط 

امللكية اخلا�س������ة ب�س������كل اأف�س������ل عن طريق 

اإخ�ساعها لق�اعد قان�نية مقننة.

�سالحات التي اأجرتها احلك�مة  على اأن االإ

العثمانية خالل فرتة التنظيمات، كانت تهدف 

–من بني ما ته������دف- اإىل اإنهاء هذه ال�ظيفة 
التقليدية للنظام الق�سائي. فقد �سكلت هذه 

عيان  احلك�مة جمل�س������اً اختري اأع�ساوؤه من االأ

املرم�قني يف دم�سق. وكان هذا املجل�س يعمل 

كمحكمة تاأخذ على عاتقها، ودون علم املحاكم 

أداء وظائف هذه املحاكم التقليدية.  الدينية، ا

وكانت حمكم������ة املجل�س، على نقي�س املحاكم 

الدينية، تبت يف العديد من الق�س������ايا وتثبت 

اأحكامها كتابياً.

وق������د كان ذل������ك وا�س������حاً عل������ى جمي������ع 

امل�ست�يات، وال �سيما على امل�ست�ى االقت�سادي، 

ن املجل�������س كان عليه النظر يف امل�س������كالت  الأ
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خ�س. املتعلقة باالقت�ساد الريفي على االأ

حكام بهذا  وفيما يخت�س باجلرائم، فاإن االأ

أنها  ال�س������دد كان ينظر اإليها يف املا�سي على ا

طراف املعنية فيما بينها  اأم�ر خا�سة حتلُّها االأ

حياء، دون تدخل ق�ساِة  مع حتكيم م�سايخ االأ

املحاكم وال�سلطات. وكان العرف، وه� القان�ن 

غري امل������ّدون، اأكرث اأهمية وجدوى من القان�ن 

�سالمية. على  الديني امل�ستند اإىل ال�ريعة االإ

�س������الحات اأحدثت تغيريات يف تطبيق  اأن االإ

أتاحت تدريجياً و�س������ع قان�ن  ه������ذا العرف، وا

جنائي يت�سف بقدر اأكرب من املنهجية، ويطبق 

من حيث املبداأ على اجلميع.

 ثانيًا- �ل�سكان:

ت�س������ري اإح�س������اءات ال�س������كان اإىل اأن عدد 

�س������كان دم�سق ت�س������اعف بني القرن ال�ساد�س 

ع�ر وبداية القرن التا�سع ع�ر.

�س������الحات  أنه ح�س������ل يف فرتة االإ عل������ى ا

)1839-1876( وحتى بداية القرن الع�رين 

ازدياد هائل لل�سكان ال ميكن تف�سريه باملعدل 

كرث  ال�س������ن�ي للخ�س�������بة وحده. والتف�سري االأ

أنه جرت يف تلك الفرتة حركة نزوح  قب�الً ه� ا

رياف، وتكاثف لل�سكان يف املدن. من االأ

ه������ل ميكن اأخ������ذ ذل������ك ب�س������فته م�ؤ�راً 

الندماج االقت�س������اد املحلي يف اقت�س������اد اأكرث 

ات�ساعاً؟ نعم بالتاأكيد.

وفيما يتعلق بتط�ر اأعداد ال�س������كان خالل 

العهد العثم������اين وت�زيعهم بح�س������ب الديانة، 

ح�س������اء التايل الذي يجمعه  يقدم الباحث االإ

وي�ؤلفه من اإح�ساءات متعددة.

�سكان مدينة دم�سق )1921-1520(

جتميع وتاأليف من �إح�ساء�ت متعددة
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قليات  ومن املمكن تف�سري ازدياد اأعداد االأ

الديني������ة، وال �س������يما امل�س������يحيني، بفر�س������ية 

تق�ل اإن ال�س������لطات العثمانية و�س������عت، منذ 

احتالل ال�س������ام، �سيا�سة مق�س�������دة ترمي اإىل 

رياف اإىل املدينة  ت�س������جيع هجرة ه�ؤالء من االأ

ل�سبطهم على نح� اأف�سل، وت�سجيع الفعاليات 

ال�سناعية والتجارية فيها.

كم������ا اأن انخفا�������س عدد امل�س������يحيني يف 

الن�س������ف الثاين من القرن التا�سع ع�ر ميكن 

تف�س������ريه بهجرة ق�س������م من ه�������ؤالء اإىل م�ر، 

نتيج������ة االتفاق������ات التجارية الت������ي عقدها 

العثماني�ن مع بريطانية العظمى، ثم فرن�سة 

أي�ساً، اإ�سافة  عام 1838، وكانت ت�سم م�ر ا

اإىل ج� الت�س������امح الديني الذي متيز به عهد 

حممد علي.

ثالثًا- �القت�ساد �لريفي و�اللتز�م:

كان جمتم������ع بالد ال�س������ام، خ������الل الفرتة 

العثماني������ة، يتك�������ن يف غالبيته من الفالحني 

ر�������س وجني  الذي������ن يعمل�������ن يف زراع������ة االأ

املحا�سيل وتربية امل�ا�سي. 

عمال؛  �رة كلها ت�س������ارك يف االأ كان������ت االأ

وكان تق�س������يم العمل الريفي ي�ستند يف املقام 

�رة: كان لكل  ول اإىل تق�س������يم العمل يف االأ االأ

والد مهام حمددة،  م������ن الرجال والن�س������اء واالأ

ميكن اأن ت��س������ف يف �سياق ذلك الع�ر باأنها 

غري متخ�س�سة.

وحتى، فيما يتعلق بالقرن التا�س������ع ع�ر، 

�ر  ي�س������عب علين������ا اأن ندر�������س »ُدخ�������ل« االأ

أكانت تدفع لها نقداً اأو عيناً،  القروية، �س�اء ا

واأن نعاملها ب�سفتها »مرتبات« �سهرية ثابتة.

ومن الناحي������ة االقت�س������ادية، كانت قيمة 

املنتجات الزراعية امل�سدرة اإىل اخلارج اأدنى 

بكثري من قيمة املنتج������ات احلرفية املدينية؛ 

ول ملنتجات الريف كان  على اأن امل�س������ت�رد االأ

مدينة دم�سق نف�سها.

�سالحات:  �اللتز�م قبل �الإ

خ�سع نظام التاأجري يف حت�سيل ال�رائب 

منذ �سن�ات 1580 لتعديالت بطيئة متدرجة 

على م������دى اأكرث من قرن. فق������د انت�ر نظام 

جديد ُعرف با�س������م االلتزام، ب������دءاً من ذلك 

مرباط�رية  أرا�س������ي االإ التاري������خ، يف جمم�������ع ا

العثمانية.

ويعني تاأجري ال�ريبة على هيئة االلتزام 

اأن يباع م�سدر من م�سادر الدخل )الزراعي 

أو التجاري( باملزاد العلني لفرتة  أو ال�سناعي ا ا

حمددة، هي �سنة كاملة على العم�م.

وكل م�س������در من م�س������ادر الدخل يخ�سع 

اإىل �ريبة ثابتة يباع حق حت�س������يلها �س������ن�ياً 

خري ي�ؤدي اإذن  مللت������زم باملزاد العلني. وهذا االأ

دور ال��س������يط بني الدول������ة والرعايا املحليني 

)الفالحني يف حالة االقت�ساد الريفي(.

وكان امللتزم –بح�س������ب حق االلتزام الذي 

������ل م������ن الفالحني ثالثة  اأقرته الدولة- يح�سّ

مبالغ خمتلفة:
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أو الع�������ر. وهذا املبلغ  1- مال امل������ريي، ا

تفر�س������ه الدولة ب�سفتها مالكة ملعظم اأرا�سي 

مرباط�رية. االإ

2- املبلغ الذي يدفعه �سن�ياً للدولة مقابل 

خر  حق االلتزام، وميكن اأن يختلف من عام الأ

بتاأثري تقلبات ال�س�ق.

3- وما دام املبلغان ال�س������ابقان ي�س������لمان 

للدولة، ف������اإن امللتزم كان يح������اول ت�فري ربح 

�سن�ي، وجعل هذه العملية تنتهي ل�ساحله.

وملا كانت املبالغ املح�س������لة من الفالحني 

ح�ال، ف������اإن امللتزم كان  عيني������ة، يف معظم االأ

أرباحه من التقلبات يف العملة  يلجاأ اإىل جني ا

أي�ساً نفقات نقل  نه كان يتحمل ا �س������عار الأ واالأ

املح�س�ل وبيعه.

اأما املبالغ اخلا�س������ة بالدول������ة فقد كانت 

أو �ستة �سه�ر،  أو ثالثة �سه�ر، ا ت�سدد كل �سهر، ا

وب�س�رة نقدية يف الغالب.

ويف �سبيل احل�س�ل على مقاطعة )وحدة 

�ريبية(، كان على امللتزم اأي�ساً تقدمي كفالة 

على �س������كل ممتلكات منق�لة اأو غري منق�لة، 

أو ت�س������ادرها اإذا مل ي�س������تطع  حتجزها الدولة ا

ت�سليم املبالغ املطل�بة يف ال�قت املحدد.

كم������ا ميك������ن اأن يج������ري �س������حب االلتزام 

من �س������خ�س ومنحه اإىل �س������خ�س اآخر يبدي 

اال�ستعداد لدفع مبالغ اإ�سافية.

هذه الع�امل كلها، اإ�س������افة اإىل ال��س������ع 

املايل ال�س������يء للدولة التي كانت بحاجة دائماً 

اإىل العملة النقدية منذ نهاية القرن ال�ساد�س 

ع�ر، اأدت اإىل تركيز االلتزام يف اأيدي طبقة 

عي������ان –امللتزمني-. فبالرغ������م من تقارب  االأ

م�س������الح اأفراد تل������ك الطبقة اأحيان������اً، كان�ا 

قل اإىل ت�سكيل فئة من�سجمة  يت��سل�ن على االأ

ق������ادرة عل������ى ال�ق�������ف يف وجه ال�س������غ�ط 

ال�ريبية للدولة.

ومع ذلك، كان ه�ؤالء امللتزم�ن ي�سطرون، 

حيان، اإىل االقرتا�س من ال�رافني  يف غالب االأ

اليه�������د اأو من غريه������م لل�ف������اء بالتزاماتهم 

الكبرية جتاه الدول������ة. وملا كانت الفائدة على 

القرو�������س تبلغ ح�ايل 20%، ف������اإن امللتزم كان 

ي�سطر اإىل اإ�س������افتها اإىل التكاليف التي كان 

يح�سلها من الفالحني. وباملنا�سبة، ال بد من 

قرا�س بفائدة مل يكن مق�س�راً  املالحظة، اأن االإ

على ال�ّرافني اليه�د: واأن الدائنني امل�سلمني 

ال يقل�������ن عدداً عن اليه�������د. ولكن، ملا كانت 

�سالمية،  ممار�سة الربا حمرمة يف ال�ريعة االإ

فاإن حاالت »القرو�س بفائدة« التي ت�س������ادف 

يف وثائ������ق املحاكم الدينية، كانت تعر�س بلغة 

مقنعة على الدوام.

وهكذا نرى يف بداية القرن التا�س������ع ع�ر 

اأن الفائدة التي تق������در يف حدود 20%، كانت 

تتخذ �سكل مادة )ال�ساب�ن على �سبيل املثال( 

ا�س������رتاها امل�س������تدين�ن من دائنهم، وي�س������اف 

ثمنها اإىل القر�س.

هذا فيم������ا يتعل������ق بالقرو�������س التي كان 
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امللتزم�ن يلجاأون اإليها. وحني ننتقل اإىل قرو�س 

أ�سد �س�ءاً. مر ا الفالحني نرى اأن االأ

فالقن�س������ل راين- مات�ن ي�سك� يف اإحدى 

ر�س������ائله م������ن اأن »نظام الربا الذي ميار�س������ه 

اليه�د الكبار يف دم�س������ق من دون ح�ساب منذ 

�س������ن�ات ط�يلة اأدى اإىل دمار القرى العامرة 

تدريجياً« ويتحدث هذا القن�س������ل عن »�ركة 

أ�سماليني اليه�د«، واأكرثهم نف�ذاً رافائيل  للرا

������اًل ودافعاً حل�ساب  فارحي، الذي كان »حم�سّ

دارة يف ال�قت نف�سه، ويحر�س على �سداد  االإ

ما يطلب منه باأ�رع ما ميكن«.

أم������ا فيما يتعل������ق بالدي�ن الت������ي مينحها  ا

للفالحني، فقد كانت »الفائدة التي يتقا�ساها 

أ�سمال  منها تبلغ 25%، ينبغي اأن تدفع مع الرا

أ�سهر  أربعة ا يف فرتة احل�ساد القادمة، اأي بعد ا

اأو خم�س������ة، مما ي�س������كل فائدة �سن�ية بح�ايل 

.»%100

P  P  P

اإىل جانب املرابني اليه�د، كان هناك ق�سم 

قرا�س بفائدة ب�سكل  عيان ميار�س�ن االإ من االأ

مقنع )على النح� الذي اأ�رنا اإليه �س������ابقاً(؛ 

غ�ات(. وهناك اأي�ساً مراب�ن ريفي�ن )االأ

عل������ى اأن هناك طائفة اأخرى من الدائنني 

اأطلق عليه������ا ا�س������م ال�س�با�س������ي�ن ومفردها 

»�س�با�سي«. وكان ال�س�با�سي، يف ريف دم�سق، 

يف القرن التا�سع ع�ر، �سخ�سية هامة، ميثل 

أو للمنطقة ال�س������غرية.  الدائن املحلي للقرية ا

وكان املجل�س يحرتمه ويف�س������له على غريه من 

الدائنني.

كان ال�س�با�س������ي يدفع �سلفاً، قبل امل��سم، 

مبال������غ املريي الت������ي كان عل������ى الفالحني اأن 

أو ج������زءاً منها على  ي�س������ددوها اإىل اخلزانة، ا

أنف�سهم من  قل. وكان يقدم �سلفاً للفالحني ا االأ

ولية ال�رورية  النقد ال�سائل، اأو من امل�اد االأ

ر�س. للزراعة وحراثة االأ

ومل������ا كان من ال�س������عب عل������ى الفالحني 

ت�س������ديد دي�نهم قبل امل��سم، فاإن هذه الدي�ن 

كانت ت�سدد عادة مب�اد عينية.

�سالحات: �الإ

�س������الحات ال�سيا�س������ية التي  اإىل جانب االإ

مرباط�رية اأمام  نادت مب�ساواة جميع رعايا االإ

القان�ن، اأعلن مر�س�������م غ�خلانه لعام 1839، 

وىل، اإلغاء نظام االلتزام: وللمرة االأ

دارة املدنية  »يف ه������ذا النظ������ام ت������رتك االإ

واملالية ملنطقة ما بيد �سخ�س واحد، واأحياناً 

ه�اء العنيفة اجل�س������عة.  يف اليد احلديدية لالأ

قطاع������ي، اإن مل يك������ن طيب������اً، فاإنه لن  ن االإ الأ

يعنى اإال مب�س������لحته اخلا�سة. لذلك كان من 

ال�روري اأن تفر�س على كل فرد يف املجتمع 

العثم������اين �ريب������ة حم������ددة، بح�س������ب ثروته 

أاّل يطلب منه �سيء غري ذلك«. وقدراته، وا

ومع ذل������ك، بقي نظ������ام االلتزام �س������اري 

املفع�ل، خ������الل القرن التا�س������ع ع�ر برمته، 

لتاأجري ال�ريبة وحت�سيلها،  ب�س������فته نظاماً 
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مرباط�رية وتده�ر و�سعها  نظراً ل�س������عف االإ

االقت�سادي. فقد كان امللتزم، بالن�سبة للدولة، 

العمي������ل ال�روري ال������الزم لت�س������ليم دفعات 

نقدية يف بداية العام، وقبل م��س������م احل�ساد 

والقط������اف بكثري. وم������ن دون امللتزمني مل تكن 

الدولة ت�ستطيع اإدارة ميزانيتها ال�سن�ية ودفع 

مرتبات م�ظفيها يف ال�قت املحدد.

ر��سي لعام 1858: قانون �الأ

را�س������ي وامللكي������ة  اإن اإ�س������دار قان�������ن االأ

أثار  العقاري������ة يف 21ني�س������ان/ابريل 1858م ا

عدداً من التف�سريات ح�ل املكانة التي ي�سغلها 

يف تاريخ امللكية العقارية العثمانية.

أنه مّهد  فق������د راأى بع�س امل�ؤرخ������ني على ا

أو�سع  ال�س������تخدام امللكية اخلا�سة على نطاق ا

مم������ا كان عليه �س������ابقاً، واأن ق�ان������ني الطاب� 

�سمحت ملعظم »العائالت الكربى« الدم�سقية، 

أ�س������ندت اإليها نف�������س املقاطعات خالل  التي ا

ع�رات ال�س������نني عل������ى الت�ايل، ب������اأن تربط 

را�سي امل�سلّمة لها حتت  أ�س������ماءها نهائياً باالأ ا

أ�سا�س امللكية اخلا�سة. ا�سم االلتزام على ا

وهك������ذا، وكما ق������ال اإلكاي �س�������نار، فاإن 

اإ�س������دار القان�������ن كان له ه������دف رئي�س وه� 

ر�س  »تق�ية االقطاعات« و»تر�س������يخ ملكية االأ

�راف«. عيان واالأ لالأ

أ�س������هر اأحلقت  بعد �س������دور القان�ن بعدة ا

ب������ه يف 14ك1/دي�س������مرب1858م تنظيم������ات 

ح�ل اإن�ساء �س������جالت »دفرت خانه«. ويف هذه 

أ�سماء املالكني لِ�»�سند  ال�سجالت جرى ت�سجيل ا

الطاب�« يعطي الفالحني املنتجني حق التمتع 

ر�������س مقابل �ريبة للت�س������جيل قدرها%5  باالأ

ر�س، )ب�سفة اإ�سهام  �س������لية لالأ من القيمة االأ

يف التكاليف(. وكان خرباء حمايدون يحددون 

را�س������ي  ر�س مع االأ هذه ال�ريبة مبقارنة االأ

ر�س  خرى. على اأن حق الت�رف باالأ املماثلة االأ

ال ميكن احل�س�ل عليه اإال بعد زراعة م�ستمرة 

ر�س خالل ع�ر �سن�ات. و»جمرد احل�س�ل  لالأ

ر�س زرعها مرة اأو مرتني ثم هجرها  على االأ

فيما بعد دون زراعة ال ي�س������كل حقاً من هذا 

طالق«. القبيل على االإ

مريية  را�س������ي االأ من هنا نرى اأن جميع االأ

ظلت ملكاً ح�رياً للدولة بعد �س������دور قان�ن 

أنه  1858. وهذا يت�سح ب�سكل اأكرب حني نعلم ا

فراد على امللكية، فاإن الدولة  مع ح�س�������ل االأ

ت�ستمر يف حت�سيل اأكرب قدر من الدخ�ل.

لذلك يبدو اأن اإ�س������دار القان�������ن كان له 

غر�سان رئي�سيان:

زمة املالية، حاولت الدولة  1- يف فرتة االأ

زي������ادة عائداتها ال�ريبي������ة عن طريق فر�س 

ر�س،  �ريب������ة جديدة تعادل 5% م������ن ثمن االأ

ر�س باإعطائه »�س������ند  واأكدت حق مت�س������لم االأ

طاب�«.

2- اإن »�س������ند الطاب�������« ال������ذي ي�ؤكد حق 

أي�س������اً ب�سفته  املالك، ي�س������ري اإىل هذا املالك ا

دافع ال�رائب والدخل ال�س������ن�ي اإىل الدولة. 
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وه������ذا ما جعل ع������دداً كبرياً م������ن الفالحني، 

املثقلني بالدي�ن، والقلقني من اأن ي�س������بح�ا 

ملزم������ني بدف������ع املريي نق������داً، جع������ل ه�ؤالء 

را�س������ي التي زرع�ها باأنف�سهم  ي�س������جل�ن االأ

خالل �سن�ات ط�يلة با�سم امللتزم املكلف عادة 

بجباية املريي.

لق������د ازداد ثق������ل ال�رائب عل������ى كاهل 

الفالحني يف الن�سف الثاين من القرن التا�سع 

أي�س������اً، مما اأدى  ع�������ر، وكانت دي�نهم ثقيلة ا

اإىل تفجري الفنت يف جبل الدروز، ويف ح�ران 

ومناطق اأخرى.

ر�بعًا- �حِلَرف:

خالل الفرتة العثماني������ة، كانت جماعات 

احل������رف الدم�س������قية متثل تل������ك البنية التي 

 André Leroi أندره ل�ردا ج�رهان ي�سميها ا

Gourhan »بني������ة التجمع احلريف«، ويق�ل 
عنها: »اإن احلرفيني ي�س������كل�ن فيها جماعات 

نتاج، داخل قطاع مديني  تتكتل يف وحدات لالإ

خا�س بها، اأو يف قرى اأحياناً، كما ه� احلال 

عند الفخارين..«. وهذا النم�ذج من التجمع 

»احلريف« يختلف عن التجمع ال�سناعي، من 

خري »يتجمع فيه ال�س������ناع  حيث اأن ه������ذا االأ

نتاج خارجية  ب�س�رة تراتبية، وتك�ن و�سائل االإ

بالن�سبة للعاملني«.

كان تنظيم جماعات »احلرف« يف وحدات 

اإنتاجية متجان�سة يرتدي طابعاً �سيا�سياً واآخر 

عملياً يف ال�قت ذاته.

نه ي�سكل جزءاً ال يتجزاأ  كان �سيا�سياً اأوالً الأ

من »جمم�ع االقت�س������اد ال�سيا�س������ي املديني« 

الذي تق�ده الدولة كلية القدرة، وي�رف عليه 

عيان املديني�ن. االأ

نه  من هنا كان الطابع العملي وا�س������حاً الأ

يرتبط ارتباطاً حميماً بال�سيا�سي وم�ساغل كل 

حرف������ة كانت جممعة يف نف�س املكان ب�س�������رة 

عام������ة. وهكذا كان م������ن املمكن حتديد عدد 

الذين يحق لهم مزاولة احلرفة نف�سها ب�سه�لة 

ن امل�س������كلة كانت تتمثل يف جعل عدد  كبرية، الأ

اأفراد الطائفة حمدوداً. واقت�س������اد جماعات 

احلرف مل يكن يحتمل املناف�سة واملزاحمة. ومل 

يكن املتدرب ي�ستطيع اأن يفتح م�سغله اخلا�س 

دون اإذن من معلمه. حتى القرو�س التي كانت 

نها  متنح للحرفيني كانت »قرو�ساً جماعية« الأ

تكفل من الطائفة )اأو من ق�سم منها(.

واأخرياً كانت هذه الط�ب�جرافية جلماعات 

احلرف ت�س������مح، بف�سل �سيخ احلرفة، بت�زيع 

ال�رائب وجبايتها ب�س�رة اأكرث عدالة.

يف دم�سق، كان جلماعات احلرف كلها رئي�س 

اأعلى ي�رف عليها وي�س������مى �س������يخ امل�سايخ. 

وخالل ف������رتة ط�يلة، كان ه������ذا الرئي�س من 

اأ�رة العجالين، وهي من »العائالت الكربى« 

�راف،  يف املدينة. كما كان مرك������زا نقيب االأ

و�سيخ الطرائق ال�س�������فية يُ�سغالن يف معظم 

�رة، التي كانت  حيان باأفراد من ه������ذه االأ االأ
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حا�رة اأي�ساً يف معظم املجال�س التي تتابعت 

منذ 1840.

ف������اإن جماع������ات احل������رف كانت  وهكذا 

�������راف، وهي  أي�س������اً بنقاب������ات االأ مرتبط������ة ا

عيان من ذرية الر�س�ل. جماعات االأ

أ�سكال التمثيل  وهكذا ال�اقع ي�سهد باأن »ا

�سكال الدينية  املهني مل تكن منف�س������لة عن االأ

�������راف، اأحفاد  الت������ي اأعطته������ا بنيته������ا. فاالأ

أنهم حفظة  الر�س�������ل، كان ينظر اإليه������م على ا

التقالي������د الديني������ة، ومكانته������م يف جماعات 

ن �س������يخ  احل������رف كانت رمزية �رفة نظراً الأ

أية مهارة عملية، وكان  امل�س������ايخ مل يكن يتقن ا

من�سبه رمزياً �رفاً.

أع�������ام 1840،  وهن������اك حادث وق������ع يف ا

يظهر هذا البعد الرمزي: فقد ح�سل �سخ�س 

ترك������ي على فرمان من الب������اب العايل بتعيينه 

�س������يخاً اأعل������ى للجماعات احلرفي������ة. فاحتج 

احلرفي�ن ف�راً على هذا التعيني الذي جرى 

دون ا�ست�س������ارتهم ب�س�رة م�س������بقة، ورف�س�ه 

أ�������رة ترتبط بذرية  ن املر�س������ح مل يك������ن من ا الأ

الر�س�ل.

أنه بعد �س������ن�ات 1840، اأ�س������عفت  عل������ى ا

�سالحات ال�س������لطة الرمزية ل�سيخ امل�سايخ  االإ

اإىل حد كبري؛ ذلك اأن الدولة بذلت كل جهدها 

لتاأكيد مركزية �سلطتها واإ�سعاف كل و�سائطها 

حياء وجماعات احلرف،  التقليديني: �سي�خ االأ

عيان؛ كما حّ�لت ال�س������كاوى  وامللتزم������ني، واالأ

ب�س������اأن جماع������ات احل������رف اإىل جمل�س والية 

دم�س������ق، وراح هذا املجل�س يت�رف منذ ذلك 

احلني ب�سفته �سلطة ت�ريعية.

تاأجري �ل�رض�ئب:

من امل�سكالت الرئي�سية التي كانت جماعات 

احلرف تعاين منها، تاأجري ال�رائب وت�زيعها 

بني جميع العاملني يف حرفة واحدة.

فف������ي امل������دن العثمانية، كان������ت كل وحدة 

أو التجارة  �ريبية مفرو�س������ة على احِل������رف ا

حتمل ا�سم قلم )وجمعه اأقالم(، وت�ؤجر �سن�ياً 

اإىل ملتزم.

�س������الحات، كان������ت معظم اأقالم  وقبل االإ

جماع������ات احل������رف م�ؤج������رة م������دى احلياة 

أنها ممن�حة مللتزم واحد، كان  )مال������كان( اأي ا

حيان �سيخ احلرفة نف�سه. يف معظم االأ

�س������افة اإىل دور �س������يخ احلرفة هذا  وباالإ

كمحّكم يف اخل�س�مات داخل جماعة احلرفة، 

نتاج يف  �راف عل������ى اإجمايل االإ كان علي������ه االإ

امل�س������اغل، وتاأجري ال�رائب. م������ن هنا تاأتي 

اأهمية قرب م�اقع امل�ساغل وجتاورها، وذلك 

�راف والتح�سيل. لت�سهيل مهمة االإ

وفيم������ا يتعلق بالت������زام جماعات احلرف، 

ن�س������ادف متاث������اًل بلف������ت النظر م������ع التزام 

املقاطعات الريفية. فقد كانت هذه املقاطعات 

حتت اإ�راف »العائالت الكربى« املدينية، كما 

اأن التزام اأقالم جماعات احلرف كان احتكاراً 

لقب�سة �سغرية من امللتزمني.
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ويف �سبيل زيادة الدخ�ل ال�ريبية، جلاأت 

�س������الحات اإىلحل ق�سم  الدولة خالل فرتة االإ

كب������ري من املال������كان التي كان������ت م�ؤجرة مدى 

احلياة، بحيث ت�س������تطيع تلزميها �سن�ياً. على 

وروبية اأدى  اأن ازدياد ال�اردات من امل�سانع االأ

نتاج احلريف املحلي ب�س������كل  اإىل انخفا�������س االإ

أ�سا�س  ملم��س. وملا كانت ال�ريبة جتبى على ا

قطعة القما�س فقد تقل�ست اجلباية اأي�ساً.

تق�سي���م �لعم���ل �ملديني بح�س���ب �جلن�س 

و�لدين:

مل يكن العمل املديني مق�سماً بني اجلن�سني 

فح�س������ب، بل بني خمتلف الط�ائ������ف الدينية 

اأي�ساً.

أيه،  اإىل قام��س الها�سمي بجزا وا�س������تناداً 

عمال التي  متكن الباحث من معرف������ة ن�ع االأ

قليات يف �س�������ق العمل:  كان������ت متار�س������ها االأ

الن�ساء وامل�سيحي�ن واليه�د.

كان �س������ناع جماعات احلرف من الذك�ر 

ح�راً، اأما اأعمال الن�س������اء، فكان ينظر اإليها 

أنها غري متخ�س�سه. يف معظمها على ا

�سارة اإىل ن�عني من اأعمال  ومن املمكن االإ

الن�ساء:

ن�سطة التي متار�س  وىل االأ تت�سمن الفئة االأ

أماك������ن ال ميك������ن للرج������ال دخ�لها، مثل  يف ا

احلمامات العامة املخ�س�سة للن�ساء؛

أم������ا الفئة الثانية، فاإنها تلك التي تتطلب  ا

ح������داً اأدنى من املعرف������ة العملية، مثال عمل: 

كّبابة احلرير، وغّزالة ال�س�������ف، يف جمم�عة 

حرف الن�سيج. وهذان العمالن كانا ميار�سان 

منزلياً.

واأما تق�سيم العمل بني الط�ائف الدينية، 

فق������د كان������ت ناجت������اً عن تق�س������يم الف�س������اء 

االجتماعي للمدينة من جهة، وتق�سيم العمل 

قلية امل�س������يحية،  النقابي من جهة اأخرى. واالأ

التي كانت متكتلة ب�س�������رة رئي�سة يف الزاوية 

ال�س������مالية- ال�رقي������ة م������ن املدين������ة )داخل 

�س�ار(، كانت ت�سيطر على جمم�ع �سناعات  االأ

حجار،  البن������اء تقريباً. فالبناوؤون، وقاطع�ا االأ

وعم������ال املقالع، و�س������ناع الرخ������ام، كان�ا يف 

قلية  قلية امل�سيحية، وهذه االأ معظمهم من االأ

�ساهمت يف اإيجاد هند�سة امل�ساكن »العربية« 

يف دم�سق، كما كانت مربزة يف حرف اخلياطة 

وال�سياغة والن�سيج. 

أقلية اأ�سغر من  اأما اليه�د، وهم ي�سكل�ن ا

قلية امل�س������يحية، فكان�ا يعي�س�������ن يف حي  االأ

يق������ع يف اجلن�ب ال�رقي م������ن املدينة )داخل 

�س�ار(، وي�اجه احلي امل�سيحي. االأ

وبا�ستثناء ال�ّرافني وبع�س جتار القما�س، 

فاإن ال�رائح اليه�دية املحرومة كانت متار�س 

حرفاً بدائية.

خام�سًا- �لتجارة:

مل تكن دم�س������ق مدينة جتارية ذات اأهمية 

ك������ربى مثل حلب على �س������بيل املث������ال. وكانت 

ثرواتها تاأتي من جماع������ات احلرف املتعددة 
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فيها ومن ريفها املجاور الذي كانت اأر�سه من 

اأخ�سب اأرا�سي املنطقة.

وخ������الل الف������رتة العثمانية كله������ا، وحتى 

الن�سف الثاين من القرن التا�سع ع�ر، ازدهر 

خ�س، بف�سل املرور  اقت�ساد دم�س������ق على االأ

ال�س������ن�ي لق�افل احلج������اج الذاهبة اإىل مكة. 

وكان التجار الدم�س������قي�ن، الذي������ن يرافق�ن 

احلجاج، ي�ستفيدون من هذه املنا�سبة ليبيع�ا 

منتجاتهم وي�سرتوا ب�سائع من الديار املقد�سة 

ليبيع�ها لدى ع�دتهم.

ولكن افتت������اح قناة ال�س�������ي�س عام 1869 

اأ�س������عف هذه الفعالية االقت�س������ادية اإىل حد 

ن احلج������اج كان�ا يف�س������ل�ن الطرق  كب������ري، الأ

البحرية على الطرق ال�سحراوية حيث كان�ا 

يتعر�س�ن با�ستمرار لهج�م البدو.

والنتيجة اأن ف������رتة احلج التي كانت تدوم 

أ�س������هر متتالية، تراجع������ت اأهميتها عما  عدة ا

كانت عليه خ������الل القرن الثام������ن ع�ر، من 

حيث ع������دد احلج������اج الذي انخف�������س كثرياً 

وحجم التجارة الذي اأ�سبح ثان�ياً اأي�ساً.

ومن املمكن الق�ل اإن اأهم مميزات القرن 

التا�سع ع�ر وم�ستجداته تتمثل يف تط�ر طرق 

�سافة اإىل اإعادة ت�زيع ال�زن  امل�ا�سالت، باالإ

االقت�سادي ملدن بالد ال�سام.

ذلك اأن حلب خ�رت تاأثريها يف �س������ن�ات 

وىل.  1820، بعد اأن كانت املدينة التجارية االأ

فف������ي ع������ام 1822، يف ال�ق������ت ال������ذي كانت 

تغ������ريات كب������رية جت������ري يف �س������بكات الطرق 

التجارية التقليدية، �رب املدينة زلزال ق�ي، 

مما اأ�س������يف على تراجع ال�سادرات احللبية 

نا�س������ةلية نح� اأوروبا، وال �س������يما القطن  واالأ

اأمام مناف�سة القطن البنغايل.

وفيم������ا يتعلق باملدن ال�س������احلية، نالحظ 

القفزة الهائلة لبريوت، فقد اأ�سبحت بح�سب 

ما يق�������ل تقري������ر قن�س������لي »املرفاأ الن�س������ط 

أنه اأ�سبح من  لدم�س������ق«، وي�س������يف التقرير »ا

ال�روري تغيري م�قع امل�ؤ�س�س������ات والدن� من 

دم�سق والبحر«.

�لطرق و�ل�سكك �حلديدية:

انته������ت اأعمال طريق دم�س������ق- بريوت يف 

1ك2/يناي������ر 1862. وكان هذا امل�روع الهام 

ه������� ال�حيد ال������ذي مت تنفيذه خ������الل القرن 

التا�سع ع�ر يف �سبيل حت�سني حال الطرقات، 

التي ظلت يف جمم�عها يف و�سع رديء جداً.

وقد منح قرار االلتزام لِ�»ال�ركة العثمانية 

لطريق بريوت- دم�س������ق« املك�نة من ال�سابط 

الفرن�س������ي الك�نت ادم�������ن دو بريت�ي، امتياز 

ا�ستغالل مرور ال�س������يارات على هذا الطريق 

ملدة 50 عاماً، ابتداًء من تاريخ �سدور الفرمان 

وه� 20مت�ز/ي�لي������� 1858. وما اأن حل عام 

1870، اأي بعد ثماين �س������ن�ات من التد�سني، 

حتى كانت ال�ركة تت�ىل ح�ايل ثلثي عمليات 

نقل الب�سائع امل�سدرة وامل�ست�ردة بني دم�سق 

ومينائها.
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اأما ال�سكة احلديدية التي �سرتبط دم�سق 

أيل�ل/ بح�������ران فقد ب������داأت اأعماله������ا يف 1ا

�سبتمرب 1891، ومت تد�سينها يف 1مت�ز/ي�لي� 

أن�ساأتها �ركة بلجيكية  1894. وهذه ال�س������كة ا

»�ركة م�ساريع ال�سكك احلديدية يف �س�رية«. 

واأما ال�س������كة احلديدية بريوت- دم�سق، التي 

أن�س������اأتها  جرى تد�س������ينها ع������ام 1895، فقد ا

�ركة فرن�سية )ال�ركة الدولية املغفلة للبناء- 

الباتيني�ل«.

وهك������ذا ن������رى اأن الفعالية االقت�س������ادية 

املحلي������ة جنح������ت يف التكيف م������ع التغريات 

مرباط�رية والدولي������ة، وحافظت على ن�ع  االإ

من اال�س������تقالل خا�س بها. وا�س������تقالل هذه 

الفعالية الن�س������بي اإزاء ال�سيا�س������ة االقت�سادية 

أ�سمال التجاري باإيجاد منافذ  للدولة �سمح للرا

ب�سه�لة كربى.

ويف الن�س������ف الث������اين من القرن التا�س������ع 

ع�������ر، ظهرت فئة اجتماعية اغتنت بف�س������ل 

عم������ال، ومنت على هام�������س الفئات  ه������ذه االأ

أولئك  ا االجتماعية امل�س������يطرة واملكّ�نة م������ن 

الذين يح�س������ل�ن على دخ�لهم ب�س�رة رئي�سة 

من الريع العقاري، ويعتمدون على الدولة يف 

تقدمهم االجتماعي.

�ل�سادر�ت و�لو�رد�ت:

رق������ام التقريبية املت�اف������رة ح�ل قيمة  االأ

أ مع العام  �س������ادرات دم�س������ق ووارداتها تب������دا

1880. ومنذ ذلك التاريخ وحتى نهاية القرن 

التا�س������ع ع�ر كانت اأرقام امليزان التجاري يف 

عجز.

�س������ناف الت������ي كانت تنت������ج حملياً،  من االأ

ه لال�س������تهالك املحلي والت�س������دير على  وتُ�جَّ

حد �س�اء، �سنذكر ب�سكل خا�س:

- ال�س�ف اخلام، وه� ينتج يف منطقتني 

رئي�ستني يف والية دم�سق هما، حم�س ودم�سق، 

وي�س������تخدم يف ال�س������ناعات املحلية )�سجاد، 

معاطف، الخ(، وي�س������در ما يتبق������ى منه اإىل 

اأوروبة.

- الُف�������ة، وكانت تنت������ج يف ثالث قرى يف 

اجل�������ار املبا�ر لدم�س������ق ويف جبل ال�س������يخ، 

وحا�س������بيا، ورا�س������يا. وكانت كلها ت�سدر اإىل 

اأوروبة؛ اإ�س������افة اإىل ما تنتجه حم�س وحماة، 

ولكن ن�عيته مل تكن جيدة.

- القمح، ومعظم ما كان ي�س������در منه اإىل 

اأوروبة عن طريق عكا، كان ياأتي من �س������ه�ل 

ح�ران. وهناك اأ�س������ناف اأخ������رى اأقل اأهمية، 

وهي:

ال�س������عري، امل�س������م�س املجفف، قمر الدين، 

قم�س������ة القطنية  عج� امل�س������م�س، احلبال، االأ

واحلريرية، امل�سن�عات اخل�سبية والنحا�سية، 

الن�ساء، جل�د الغنم، ال�س��س..

اأما ال�اردات فهي كثرية التن�ع، ومعظمها 

رز،  من امل�اد امل�سنعة، كال�س������كر، وامللح، واالأ

قم�سة، واملعادن، والبرتول،  والنب، والت�ابل، واالأ

وال�رق، والعقاقري..اإلخ.
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وت�س������ري اإح�س������اءات ع������ام 1898 اإىل اأن 

واردات دم�س������ق من اخلارج وال �سيما من دول 

اأوروبة تتجاوز �سعف ال�سادرات اإليها.

وقاف: �ساد�سًا- �الأ

م������ن املعروف اأن املمتلكات التي ت��س������ف 

باأنها »اأوقاف« على ن�عني: 

وقاف اخلريية، وهي ممتلكات ذات  1- االأ

نفع عام، ولي�ست تابعة للدولة وهي مبان عامة 

مثل امل�ساجد، والزوايا واملكتبات، واملدار�س، 

وامل�ست�س������فيات. والغر�س منها اأن ت�ستخدمها 

�سالم. اأمة امل�ؤمنني بغية ن�ر دين االإ

أو الذرية، ويقال  هلي������ة ا وق������اف االأ 2- االأ

أو »العائلية« وهي تن�س������اأ  أي�س������اً »اخلا�س������ة« ا ا

للمحافظة على اإرث العائلة، جياًل بعد جيل. 

وقاف بح�س������ب و�س������ية  وت�زع دخ�ل هذه االأ

أ�سخا�س اآخرين.  أو ا ال�اقف، بني ورثة العائلة ا

وهذه املمار�س������ة كانت ت�س������مح مل�ؤ�س�س ال�قف 

أ�س�س تختلف عن  وعائلته بت�زيع ثروتهم على ا

أ�س�س ال�ريعة التي ت�س������ع �روطاً مقّيدة يف  ا

امل�اريث العادية.

أه������ل الذم������ة كان������ت لهم  ويالح������ظ، اأن ا

أي�س������اً، اأن الدولة  أي�س������اً، ويالحظ ا اأوقافهم ا

يَّ دخل اأو �ريبة 
������ل اأ العثمانية مل تكن حُت�سِّ

وق������اف، فقد كانت تنظر  أو االأ مالك ا على االأ

أنهما فئة  اإىل هذين ال�سكلني من امللكية على ا

واحدة، هي فئة امللكية اخلا�سة.

�س������الحات، هاجمت  يف اإطار �سيا�س������ة االإ

�رار  قالل من االأ الدولة نظام ال�قف بغية االإ

االقت�س������ادية الت������ي ت�س������ببها هذه امل�ؤ�س�س������ة 

االجتماعية- الدينية. ذل������ك اأن ال�قف، كما 

ت�ؤك������د بع�س التقدي������رات، جت������ذر بعمق يف 

التقاليد والق�ان������ني العثمانية، ومنا حتى اإنه 

اأ�سبح ي�ستمل يف القرن التا�سع ع�ر على اأكرث 

أو املزروعة. را�سي املبنية ا أرباع االأ من ثالثة ا

وبن������اء على ذلك ميكنن������ا اأن نقدر اأهمية 

الدخ�ل التي كان������ت الدولة حترم منها لتنعم 

امل�ؤ�س�س������ات الدينية واالجتماعية با�س������تقالل 

من�ساآتها واإدارة الرثوات امل�ه�بة لها.

ولك������ن حماولة الدول������ة اإ�س������عاف اأهمية 

ال�ق������ف، وحت������ى اإلغاوؤه كلياً م������ن نظام الريع 

العقاري العثم������اين، ال ميكن تف�س������ريها كلياً 

باأول�ي������ات اقت�س������ادية �رف������ة، واإمنا تندرج 

�سالحات  طار العام ل�سيا�سة االإ حرى يف االإ باالأ

التي كان������ت تهدف اإىل اإ�س������عاف ا�س������تقالل 

امل�ؤ�س�س������ات الدينية لكل الط�ائ������ف الدينية، 

وذلك يف �س������بيل اإخ�س������اعها تدريجياً لقان�ن 

مدين »عام« و»عقالين« ي�ستمل على احلق�ق 

مرباط�رية. واحلريات لكل رعايا االإ

وهك������ذا قادت الدولة هج�ماً ق�ياً �س������د 

وقاف؛  أ�س������ها االأ امل�ؤ�س�س������ات الدينية، وعلى را

ولكن������ه مل يكل������ل بالنج������اح، لذلك جل������اأت اإىل 

عدادها، وحاولت حت�يل  التخفي�������س الكلي الأ

أو »ُملك« ب��سطة  وقاف الريفية اإىل »مريي« ا االأ

تنظيمات جديدة.
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ويف دم�سق، بالرغم من اأن امللكية اخلا�سة، 

املُلك، كانت اأكرث �س������ي�عاً يف املراكز املدينية، 

واأن ال وج�د للمريي فيها، فاإن الكثريين كان�ا 

وقاف. ون�سبة هذا  يف�س������ل�ن اال�ستثمار يف االأ

الن�������ع يف مدينة دم�س������ق كانت تتج������اوز ربع 

جمم�������ع العق������ارات، كما يتبني من �س������جالت 

املحاكم الدينية.

و�س������بب اال�س������تثمار الكثي������ف يف ال�قف 

املديني، رمبا يكمن يف واقع اأن هذا الن�ع من 

أو  امللكية اخلا�سة يحافظ على اإرث العائلة، ا

امل�ؤ�س�س������ة من جيل اإىل جيل على نح� اأف�سل، 

�سالمية  يف حني اأن املُلك يخ�س������ع لل�ريعة االإ

أة ن�س������ف ح�س������ة الرجل يف  التي تعطي املرا

املرياث، وتلزم املالك بت�زيع ثلثي الرثوة، على 

رث  قل، بني ال�رثة مما ي�ؤدي اإىل تق�سيم االإ االأ

العائلي اإىل ماال نهاية.

همي������ة ال�قف، وه�  وهناك �س������بب اآخر الأ

أنه يف جمتم������ع حتتكر الدولة جمم�ع اإنتاجه،  ا

أ�سكال  ا�س������تطاع ال�قف، ب�سفته �س������كاًل من ا

امللكية الفردية التي حتميها ال�رعية، ا�ستطاع 

اأن ينم� على هام�س م�ؤ�س�سات الدولة، مكت�سبا 

بذلك قدراً من احلرية اإزاءها.

من هنا فاإن االقت�ساد الدم�سقي كان يق�م 

على ال�قف ويعمل ب��ساطته، وق�سم كبري من 

احل�انيت واخلانات املجهزة باأن�ال للن�س������يج 

وقاف العامة اأو اخلا�س������ة.  ج������رى منحها لالأ

أ�س�ار املدينة،  وهناك ط�احني مياه تقع خارج ا

وقاف. وكان  أي�ساً لالأ يف باب ال�سالم، منحت ا

لبع�س اجلماعات احلرفية اأوقافها اخلا�سة، 

كالدباغني على �سبيل املثال.

ف: لَّ ف و�ملوؤ لِّ تعليق على �ملوؤ

�س������تاذ دومينيك �س�������فالييه يف  يق�������ل االأ

تقدميه للكتاب:

..اإن اإعجابنا كبري باجلهد ال�ا�سع، الرفيع 

امل�ست�ى، الذي بذله زهري غزال. فهذا العامل 

الذي ال يكّل، والذي يتمتع باأمانة فكرية كبرية؛ 

هذا املحلّل ال������دوؤوب الذكي لل�ثائق العربية؛ 

هذا الباحث الذي يجمع بني اخليال ال�ا�س������ع 

وال��س�ح والدقة يف عرو�سه، يقدم لنا عماًل 

غنياً ب�س�������رة ا�س������تثنائية يف جميع املجاالت، 

أو االجتماعية التي  أو االقت�سادية ا امل�ؤ�س�سية ا

تناولها.

د ب������كل معنى الكلمة،  وهذا امل�ؤلَّف املجدِّ

الذي ي�س������تند با�ستمرار  اإىل م�ست�ى عال من 

فكار  املعل�م������ات والتاأمل، يقلب العديد من االأ

همية  امل�س������لّم بها. وه� يلقي ال�س�������ء على االأ

اجلذري������ة ل�ثائق املحاكم ال�رعية يف �س������بيل 

جعلنا نتفه������م التط�ر احلقيقي ل�س�������رية يف 

القرنني التا�سع ع�ر والع�رين.

* عر�س لكتاب �لدكتور زهري غز�ل: 

�القت�س���اد �ل�سيا�س���ي لدم�س���ق يف �لق���رن 

�لتا�سع ع�رض �لذي ترجمته �لباحثة عن 

�لفرن�سية موؤخرً�.
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غريق: دم�سق يف اأ�ساطري الإ

ا�سمها،  حتدث كثري من الباحثني الكال�سيكيني عن )دم�سق(، وحماولة تف�سري 

غريقي، وذلك بالعتماد على اأ�ساطري يونانية تتحدث عن  وتاأكيد �سلتها بالعامل الإ

غريق، اأو من اأبطال رجالهم. ا�سم بانيها الذي يعترب اأحد اأرباب الإ
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                 ب�سري زهدي

*

مني الرئي�س للمتحف الوطني بدم�سق �سابقًا اأ�ستاذ يف جامعة دم�سق- الأ

العمل الفني: الفنان مطيع علي.

*
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وهناك من اعتمد يف تف�ش������ر ا�شم دم�شق 

ع������ن طري������ق اال�ش������تقاق اللغوي م������ن فعل اأو 

حادث ما.. وعلى �شبيل املثال جند )�شتيفانو�س 

البيزنطي( يف القرن ال�شاد�س امليالدي يرجع 

أ�شطورة )دام�شكو�س  ا�شم )دم�شق( وين�شبه اإىل ا

أركاديا(  بن هرم�س( الذي هاجر من مقاطعة )ا

ليقيم يف �شورية التي بنى فيها مدينة عرفت 

با�شمه )دم�شق(..

آ�شكو�س( الذي  أ�ش������طورة البطل )ا وهناك ا

ربط رب اخلم������ر )ديونيزو�������س( وطرحه يف 

النه������ر، فعوقب على ذلك ب�ش������لخ جلده الذي 

�شار ي�شتخدم يف حفظ اخلمور..

وهناك من ف�رس ا�شم )دم�شق/داو�شكو�س( 

املوؤلف من لفظني هما:

- درما: اأي اجللد.

غريقي  آ�ش������كو�س: ا�ش������م ذلك البطل االإ - ا

�شطوري.. االأ

أ�ش������طورة تتحدث عن �ش������خ�س مل  وهناك ا

يعترب )ال�ش������جرة( مبثابة كائن حي، مما جعله 

يقطع ب�ش������كينه )�شجرة الكرمة( التي كان رب 

اخلمر )ديونيزو�س( قد غر�شها يف �شورية، فما 

كان م������ن )ديونيزو�س( اإال اللحاق به، وتعذيبه 

ب�شلخ جلده الذي جعله زقاً للخمر..

 )Damas أ�شطورة )داما�س واأخراً هناك ا

الذي رافق رب اخلمر )ديونيزو�س(يف رحلته 

�ش������طورية اإىل �ش������ورية، وح�ش������ن ا�شتقباله  االأ

م������ن قبل اأح������د الرع������اة الكرام ال������ذي كافاأه 

)ديونيزو�س( بغر�ش������ة �شجرة العنب ليتمتع مع 

�ش������طورة اأن  �ش������عبه بالعنب ونبيذه، وتذكر االأ

)ديونيزو�������س( كافاأ مرافقه )داما�س( باإهدائه 

)خيمة Skene( عرفت با�شمه )خيمة داما�س  

.)Damaskene
�ش������اطر  وهك������ذا يالح������ظ من ه������ذه االأ

ن�ش������ان  غريقي������ة القدمي������ة وغرها ميل االإ االإ

�شياء وتاريخها، وعندما  اإىل معرفة اأ�شول االأ

يتعذر عليه ذلك، كان ي�شتعني بخياله يف خلق 

�شاطر املنا�شبة لتف�شر املو�شوع. واإن حتليل  االأ

غريق  �ش������اطر يدل على مدى حّب االإ هذه االأ

ه������ذه املنطق������ة، وحماوالتهم تاأكيد �ش������التهم 

أربابهم يف تاأ�شي�س  بها. وذلك بتخّيل اإ�ش������هام ا

)دم�شق( وغرها من املدن ون�شوئها، وحديثهم 

عنها كموؤ�ش�ش������ي تل������ك املدن، وذل������ك تاأكيداً 

للعالقات والتفاعل احل�ش������اري معها. ولكن 

كثراً م������ن الباحثني )مث������ل ترومبل( يعتربون 

أ�ش������طورة لغوية(. واإن  هذه املحاوالت مبثابة )ا

�ش������طورة �شخ�شاً  القدماء جعلوا  بطل هذه االأ

يرمز اإىل مترده على رب اخلمر )ديونيزو�س( 

وتقدير الكرمة..

مم������ا  )ب������ردى(  لنه������ر  تقديره������م  واإن 

جعله������م يطلق������ون عليه ا�ش������م )نه������ر الذهب 

.)Chrisorrhoas
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الفر�س يحلون حمل الكلدانيني يف حكم 

دم�شق:

ق�ش������ى الفر�س عل������ى حك������م الكلدانيني 

ع������ام 538ق.م. واعترب �ش������قوط )مملكة بابل 

اجلديدة( اأكرث من جم������رد انهيار اإمرباطورية 

نه بها  من اإمرباطوري������ات ال�رسق الق������دمي، الأ

انتهى ع�������رس اإمرباطوريات ال�������رسق القدمي، 

وبداأ ع�رس جديد وحّد فيه )كور�س( امليديني 

والفر�������س حت������ت حكمه، وتو�ش������ع بانت�ش������اره 

آ�ش������يا ال�ش������غرى، ثم  على )مملكة ليديا( يف ا

يوني������ة اليونانية..  زح������ف اإىل م�رس واملدن االإ

فاأ�ش������بحت )دم�شق( وبالد ال�ش������ام جزءاً من 

مرباطورية الفار�شية التي اعتربت من  هذه االإ

مرباطوري������ات، ذات نقد موّحد، ولغة  اأكرب االإ

رامية(. واحدة هي )االآ

وغدت دم�ش������ق املدينة الرئي�شة يف الع�رس 

الفار�شي، مركز القيادة الفار�شية يف �شورية. 

 Strabo حت������دث عنها اجلغرايف )�ش������رابون

58ق.م- 25م( كاأ�ش������هر مدينة يف هذا الق�شم 

آ�شيا الغربية. الغربي من ا

أ النزاع �ش������د  كان )داريو�������س( اأول من بدا

بالد اليونان،اعترب اليونان مبثابة )قرا�ش������نة 

آ�شيا  البحر( وم�ش������در اإزعاج دائم ل�ش������واطئ ا

ال�ش������غرى يف منطقة نف������وذ اإمرباطوريته. يف 
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ح������ني اأن هذه احلرب يف نظ������ر اليونان كانت 

يف �ش������بيل احلري������ة والتح������رّر من ا�ش������تبداد 

جنب������ي وظلم������ه. وعندما هزم جي�ش������ه يف  االأ

معركة )ماراثون Marathon( ال�شهرة عام 

490ق.م. بدت �شاحات املعارك يف )ماراثون( 

و)ترموبيل( يف اأجمل حل������ل ال�رسف واملجد. 

وق������د رفع الذين �ش������حوا بحياته������م فيها اإىل 

بطال القوميني اخلالدين. م�شاف االأ

كان ه������ذا الن������زاع الفار�ش������ي اليوناين يف 

وىل من ه������ذا ال�رساع الذي تابعه  املرحلة االأ

)اال�شكندر املكدوين( ومن بعده..

لق������د اأعد املل������ك )فيليب الث������اين 382ق.

م- 336ق.م( اخلط������ط الالزمة لتحرير املدن 

آ�ش������يا ال�ش������غرى م������ن االحتالل  اليونانية يف ا

الفار�ش������ي. وترك مهم������ة تنفيذ هذه اخلطط 

احلربية البنه )اال�شكندر املكدوين 356ق.م- 

323ق.م(، وذلك بعدما رفع بالده )مكدونيا( 

اإىل زعام������ة ال������دول اليونانية قب������ل اأن ميوت 

اغتياالً.

كان اال�ش������كندر املكدوين يف الع�رسين من 

عم������ره عندما قام بهجوم������ه احلربي يف ربيع 

عام 334ق.م على راأ�س جي�س موؤلف من نحو 

آ�شيا  30.000 مقاتاًل و400فار�شاً. وانت�رس يف ا

ال�ش������غرى التي كان الفر�س قد جعلوها جزءاً 

من اإمرباطوريتهم. وما كاد يخرج من م�شائق 

كيليكيا، ويعرب مناطق ال�شهول حتى التقى به 

جي�س )داريو�س الثال������ث كودومان 336ق.م- 

330ق.م( املوؤلف من نحو 100.000 مقاتاًل. 

وكان الكث������رون يعتقدون ب������اأن املكدونيني لن 

أة الكافي������ة للدخول يف  تك������ون لديهم اجل������را

معركة �ش������د هذا اجلي�س الفار�ش������ي املتميز 

بكرثة العدد. ولكن بعد معركة )اإي�شو�س( عام 

333ق.م ا�ش������تطاع اليونان بقوة �شخ�ش������يتهم 

الع�شكرية اأن يواجهوا تفّوق الفر�س العددي. 

وبعدم������ا كان )داريو�س الثالث( يرقب املعركة 

أربعة  من عربته امللكية الفاخرة التي جترها ا

�رساع يف  من اأجم������ل اخليول، ا�ش������طر اإىل االإ

االن�ش������حاب مع فلول جي�ش������ه تاركاً مع�شكره 

وبع�س اأفراد اأ�رسته.

أراد اال�ش������كندر تخلي������د ذكرى انت�ش������اره  ا

احلربي بتاأ�شي�س مدينة جديدة يف نف�س مكان 

هذه املعركة عرفت با�ش������مه )اال�ش������كندرون(. 

وكان لهذا االنت�ش������ار الكبر اأ�شداوؤه البعيدة، 

فقد اأعطى جمداً جديداً لليونان.

املكدونيون يحتل���ون دم�شق، واال�شكندر 

يتابع حملته:

مل يالح������ق اال�ش������كندر ع������ّدوه املن�ش������حب 

�رسقاً، واإمنا اندفع اال�ش������كندر جنوباً لي�شمن 

ال�ش������يطرة على البحر وخطوط املوا�شالت. 

 )Parménion أوف������د قائده )بارميني������ون وا

مع مفرزة من الفر�ش������ان املكدونيني الحتالل 

دم�ش������ق، يف ح������ني اأن اال�ش������كندر اتبع طريق 
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ال�ش������احل. فا�ش������توىل على م������دن )عمريت/ 

اأما  أرواد( و)جبيل( و)�شيدا(..  ماراتو�س( و)ا

)�ش������ور( عرو�س ال�ش������احل وزعيمة مقاومته 

أ�ش������هر كما �شمدت يف  فقد �ش������مدت �ش������بعة ا

املا�شي وحتّدت جيو�س الفاحتني )�شلمن�رس( 

و)�رسجون( و)نبوخذ ن�رس(.. وكاد اال�شكندر 

ي�شعر بالياأ�س، واأخراً ا�شطر اإىل بناء ر�شيف 

طوله ن�ش������ف ميل وعر�ش������ه 200 قدم ي�شل 

ال�شاطئ ال�ش������وري بجزيرة )�شور( التي يبلغ 

طولها ميل������ني.. كما �ش������مدت مدينة )غزة( 

مدة �ش������هرين بقيادة حاكمه������ا )باطي�س(. ثم 

اجته اال�شكندر اإىل م�رس، وزار )معبد اآمون( 

كرب  يف واحة )�ش������يوه(. وقد حياه ال�ش������ادن االأ

مبثابة )ابن الرب اآمون(. فو�ش������ع اال�ش������كندر 

أ�ش�������س مدينة جديدة يف م�رس عرفت با�شمه  ا

�ش������كندرية( التي غدت مقراً هاماً للثقافة  )االإ

آثينا ثقافياً، واملدينة الثانية  الهلن�شتية ووريثة ا

يف العامل بعد روما.

 ويف ربي������ع عام 331ق.م عاد اال�ش������كندر 

اإىل دم�ش������ق متجهاً نحو الفرات، وذلك ليتابع 

حملت������ه احلربي������ة �ش������د )داريو�������س الثالث(، 

آربي������ل( اأن يخو�س  فا�ش������تطاع قرب مدينة )ا

معركة حا�شمة �شده. وهناك لوحة ف�شيف�شاء، 

هامة وم�ش������هورة حمفوظة يف املتحف الوطني 

يف مدينة )نابويل( متثل املعركة احلربية التي 

ظهر فيها اال�ش������كندر مقابل عدّوه )داريو�س 

الثالث( يف عربته امللكية(.

�ش������كندر مدينة )بابل( مقر  كان هدف االإ

�ش������وار املرتفعة فا�ش������توىل  احلكومة، وذات االأ

�شكندر على كنوز ثمينة يف مدن بابل و�شوزا  االإ

وبر�شبولي�س..

وهكذا فقد نهبت كنوز املدن الفار�ش������ية، 

أ�ش������علت الن������ران يف الق�������رس امللكي، وذلك  وا

انتقام������اً لتدم������ر الفر�������س املعاب������د اليونانية 

آثينا من قبل امللك الفار�ش������ي )اأح�شوير�س  يف ا

Xerxes 485 ق.م- 465 ق.م(.
ويف ربي������ع عام 330ق.م توجهت كتيبة من 

أ�شها )اال�شكندر(  )وادي بر�ش������يبولي�س( على را

متجه������ة اإىل )اإكباتان������ا/ هم������دان( عا�ش������مة 

امليديني القدمية التي ان�شحب اإليها )داريو�س 

الثالث( وبينما كانت كتيبة اال�ش������كندر تتقدم، 

ق������ام متاآمران باغتي������ال )داريو�س الثالث( يف 

مع�ش������كره. فدفنت جثته يف )بر�ش������يبولي�س(. 

خر  فاعترب اال�شكندر نف�شه الوريث ال�رسعي الآ

ملوك فار�س.

ثم توجه اال�شكندر �رسقاً يف حملة حربية 

ع������رب )نه������ر �رسداري������ا Jaxartes( ثم توغل 

جنوباً بطريق )كابول( متجهاً اإىل )البنجاب( 

غرب الهند، فاأخذ �ش������باط جي�ش������ه وجنوده 

يتذمرون ع������ام 326ق.م ويتمردون، مما جعل 

اال�ش������كندر يع������ود اإىل )بابل( الت������ي اأقام فيها 

)عر�ش������اً جماعياً( متميزاً. واأخراً فقد تويف 
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اال�شكندر يف )ق�رس نبوخذ ن�رس( يف حزيران 

ع������ام 323ق.م وكان عم������ره ال يتجاوز الثالثة 

والثالثني تاركاً وراءه �شجاًل رائعاً وخالداً يف 

قدام وال�شجاعة واحليوية واخليال، واأ�شبح  االإ

ا�ش������مه يف راأ�س قائمة الق�ش�������س التاريخية 

واخليالية.

 من منجزات اال�شكندر املكدوين:

تن�ش������ب اإىل اال�ش������كندر منجزات خمتلفة 

عديدة اأهمها ما يلي:

- اإذا كان امللك الفار�ش������ي )اح�ش������وير�س 

أوروب������ة باآ�ش������يا  Xerxes( ح������اول اأن ي�ش������ل ا
باجل�شور اخل�ش������بية والروابط اجلامدة، فاإن 

اال�ش������كندر حق������ق التوا�ش������ل بروابط احلب 

ال�رسيف والزواج الطاهر، والن�ش������ل امل�شرك، 

فكار، والتفاع������ل الثقايف. وتقارب  والتقاء االأ

املوؤ�ش�شات اليونانية وال�رسقية املختلفة.

- اأعطى اال�شكندر املكدوين بنف�شه مثاالً 

�شيوي وذلك  رائعاً على مزج الدم اليوناين واالآ

مرة )روك�ش������انا( من )بكريا/  بزواجه من االأ

�رسة  بلخ(، وبزواجه من اثنتني غرها.. من االأ

امللكية الفار�شية يف �شوزا..

- و�ش������جع اال�ش������كندر �ش������باطه وجنوده 

اأن يح������ذو ح������ذوه، وهكذا فقد ت������زوج قائده 

)�شلوق�س( من الفتاة ال�رسقية )اأفاميا(.

أن�ش������اأ اال�ش������كندر املك������دوين مدينت������ي  - ا

�شكندرية( يف  )اال�شكندرون( يف �ش������ورية و)االإ

م�رس كمركزي اإ�شعاع ثقايف يوناين.. فاأعطى 

بذلك مثاًل تبناه قواده وخا�ش������ة )�ش������لوق�س( 

الذي ا�ش������توىل على ممتلكات اال�ش������كندر يف 

أ�ش�س يف �ش������ورية /16/ مدينة حتمل  آ�شيا، وا ا

ا�ش������م والده )اأنطيوخ�س( وخم�س مدن حتمل 

ا�شم والدته )الوذي�شه/ الالذقية( وت�شع مدن 

حتمل ا�شمه )ال�ش������ويديه( وثالث مدن حتمل 

�شل..  ا�شم زوجته )اأفاميا( الباكرية البلخية االأ

أو املتجددة مراكز  وغدت هذه املدن اجلديدة ا

اإ�شعاع للثقافة اليونانية. ملخططها التنظيمي 

�شكل _ رقعة ال�شطرجن(.

فك���رة توحي���د الع���امل، وظه���ور احل�شارة 

الهلن�شتية:

تن�ش������ب اإىل اال�ش������كندر املك������دوين فك������رة 

أ�ش�������س اإن�ش������انية  )توحيد العامل القدمي( على ا

جدي������دة تعتمد على رواب������ط احلب ال�رسيف، 

والزواج الطاهر، والن�ش������ل امل�ش������رك، والتقاء 

احل�ش������ارات  وتفاع������ل  راء،  واالآ ف������كار  االأ

والثقاف������ات املختلفة.. ويذكر بع�س املوؤرخني 

ق�شة �شالة اال�شكندر يف �شبيل وحدة القلوب 

يف كل م������كان، وحتقي������ق فكرة تاأ�ش������ي�س دولة 

واحدة م�شركة ومن�شجمة..

ورغم اأن بع�ش������هم حاولوا تف�شر دوافعه 

الذاتية العدي������دة واملختلفة، اأو جتريدها من 

ن�ش������انية احلقيقية، فاإن الدعوة اإىل  قيمها االإ

ن�ش������انية( قدمي������ة، وتهدف جميع  خوة االإ )االأ
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ديان اإىل حتقيقها والدع������وة اإليها.. ويرى  االأ

بع�س املوؤرخني اأن لال�شكندر املكدوين ف�شل 

تطبيق هذه الفكرة عملياً، وذلك بزواجه من 

مرة ال�رسقية )روك�ش������انا( يف حفل الزواج  االأ

العام امل�ش������رك يف بابل، وتابعه يف ذلك قواده 

وجن������وده.. وبذلك يكون اال�ش������كندر اأول رجل 

أثر فيه للحواجز  عملي حلم مبجتمع �شعيد ال ا

املختلفة بني اليونان وغرهم من معا�رسيهم. 

وق������د عمل جدي������اً على حتقيق ه������ذا )احللم 

ن�شاين(. الذهبي االإ

ونتج عن تفاعل ح�شارات ال�رسق القدمي 

مع ح�شارة اليونان ظهور ح�شارة جديدة هي 

)احل�شارة الهلن�شتية(.

�شلوق�س ملك �شورية:

برزت �شخ�شية )�شلوق�س 312ق.م 280ق.

ول مرة يف  م( بلقبه )نيكات������ور( اأي املنت�رس الأ

حمل������ة اال�ش������كندر احلربي������ة يف الهند. وبعد 

وفاة اال�ش������كندر تنازع قواده فيما بينهم على 

اقت�شام اإمرباطوريته التي متزقت، وت�شابق كل 

منهم يف الفوز باأح�ش������ن مقاطعاتها واأغناها. 

فانطوى هذا الت�شابق بني القواد على حروب 

دامي������ة فاإذا كان بطليمو�������س اأكرث القواد ذكاء 

أ�ش�������س �ش������اللته  ودهاء ا�ش������توىل على م�رس وا

احلاكمة فيها، فاإن )�شلوق�س( كان اأقدر قواد 

اال�شكندر.

ويف ع������ام 312ق.م انت�������رس )بطليمو�س( 

آنتيجون( يف غزة،  مب�شاعدة )�شلوق�س( على )ا

ف�شم فل�شطني اإىل مملكة البطاملة يف م�رس. 

نباط اأن يهزموا جيو�س  وا�ش������تطاع العرب االأ

آنتيج������ون( وابنه )دميريو�س بوليور�ش������يت(  )ا

ويظهروا كقوة عربية متميزة يف املنطقة.

وا�ش������توىل )�ش������لوق�س( على مرزبانة بابل 

عام 312ق.م. وبعدما �ش������اهم يف اإحراز ن�رس 

آنتيجون( يف )اإب�شو�س Ipsus( يف  اآخر على )ا

)فريجيا الكربى( عام 301ق.م  ح�ش������ل على 

آ�شيا ال�شغرى اإ�شافة  الق�شم ال�رسقي كله من ا

اإىل �شورية من الفرات وحتى البحر املتو�شط. 

وو�ش������ع حدود مملكت������ه يف ال�رسق، ف�ش������ملت 

)فار�������س( حتى نه������ر )جيجون( يف ال�ش������مال 

وال�ش������ند يف اجلنوب. واأ�شبحت هذه اململكة 

�شيوي من  ال�شورية ال�ش������لوقية ت�شم الق�شم االآ

�ش������كندر. وهك������ذا فقد بدت  اإمرباطوري������ة االإ

م������ر اأعظم  مملك������ة ال�ش������لوقيني يف ب������ادئ االأ

أنقا�س اإمرباطورية  املمال������ك التي قامت على ا

اال�شكندر املكدوين.

وبعد موت القائد )لي�ش������يماخو�س( اجتاز 

)�ش������لوق�س نيكات������ور( منطقة )الهل�ش������بونت/ 

الدردني������ل( يف اأواخر عام 281ق.م م�ش������مماً 

على �ش������م مكدوني������ا اإىل مملكة ال�ش������لوقيني 

ال�شورية الوا�شعة.

�شيا�شة تاأ�شي�س املدن لل�شيطرة:

تبنى )�ش������لوق�س نيكاتور( �شيا�ش������ة قائده 
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اال�ش������كندر، ووج������د يف تاأ�ش������ي�س اال�ش������كندر 

�شكندرية( كمراكز  مدينتي )اال�شكندرون( و)االإ

�ش������عاع الثقايف اليوناين م�رسوع������اً جديراً  لالإ

بالتبني واملتابعة وذلك لل�ش������يطرة على البالد 

و�شكانها. فقام مبا يلي.

أ�ش�������س مدن������اً جديدة )مث������ل اأنطاكية،  - ا

الالذقية، ال�ش������ويدية، اأفامي������ا..( اأو متجددة 

أ�ش������ماء يونانية مثل  كانت موجودة، فاأعطيت ا

)دورا اأوروبو�س.. وغرها(.

أ�ش�������س اأحياء حديثة ملخططها �ش������كل  - وا

رقعة ال�شطرجن يف جوار املدن القدمية )مثل 

دم�شق، وحلب..(.

واإن اهتمام ال�ش������لوقيني بتاأ�ش������ي�س املدن 

�شعاع الثقايف  حياء احلديثة لتكون مركز االإ واالأ

اليوناين مما يف�رس و�ش������ف بع�شهم احل�شارة 

الهلن�شتية باأنها )ح�شارة املدن(.

اإيجاد تقومي ر�شمي لل�شلوقيني:

أ فعاًل عام  اإذا كان حكم ال�ش������لوقيني ب������دا

302ق.م، فاإن عام 312ق.م يعترب ميالد الدولة 

ال�ش������لوقية ال�ش������ورية وبداية التقومي والتاريخ 

ال�ش������لوقيني. ويعترب اإيجاد ه������ذا التقومي من 

منجزات هذه الدولة.

 احل�شارة اليونانية ومراحلها:

تية  مييز بع�������س الباحث������ني املراح������ل االآ

للح�شارة اليونانية وازدهارها وانت�شارها:

والفل�ش������فة  العلوم  ازده������ار  مرحلة   -

داب والفنون اليونانية يف ظل عامل اإغريقي  واالآ

مكدوين م�شتقل.

مرحلة قيام ال�رسق يف وجه الغرب،   -

واإ�ش������عاع احل�ش������ارة الهلن�ش������تية يف املراك������ز 

آثارها  �شكندرية.. وا اجلديدة مثل اإنطاكية واالإ

يف البراء وتدمر ودورا اأوروبو�س وو�ش������ولها 

اإىل الهند.

- مرحل������ة ظه������ور روم������ا بقوته������ا الفتية 

وق�ش������ائها على حكم ال�ش������لوقيني يف �شورية 

عام 64ق.م وعلى حكم البطاملة يف م�رس عام 

31ق.م ورعايتها احل�ش������ارة الهلن�ش������تية مما 

جعل بع�شهم ي�شتنتج باأن احل�شارة اأقوى من 

حكامها.

رامي���ة  االآ الثقاف���ة  ملتق���ى  دم�ش���ق 

والهلن�شتية:

اإذا كان������ت الثقافة الهلن�ش������تية هي ثقافة 

الف������احت اليوناين املك������دوين، فقد كانت هناك 

يف دم�شق و�ش������ورية ثقافة حملية هي الثقافة 

رامي������ة الت������ي ا�ش������تمرت عل������ى ازدهارها  االآ

وانت�ش������ارها وتفاعله������ا وتاأثره������ا، تتمرك������ز 

فعالياتها املختلفة يف )معبد حدد( وما حوله 

يف حني اأن فعاليات الثقافة الهلن�ش������تية كانت 

غورا( واملالعب  جتري يف ال�شاحة العامة )االآ

)مثل اجلمبازيوم( وامل�رسح.. يف احلي اجلديد 

رامية  أ�ش�شه ال�شلوقيون جانب املدينة االآ الذي ا

كدم�ش������ق وغرها. فكانت الثقافة الهلن�شتية 
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هي القا�شم امل�شرك يلتقي عنده اجلميع.

وكان �شكان هذا احلي من مرتزقة وجنود 

ق������د تاأثروا بع������ادات ال�ش������كان وتقاليدهم بل 

ومعتقداته������م. وقد تزوج بع�س هوؤالء اجلنود 

واملرتزق������ة املكدونيني من ن�ش������اء وفتيات من 

راميني. وهكذا اأ�ش������بحت  �ش������كان الب������الد االآ

اجلاليات اليونانية تدريجياً اأكرث تاأثراً باحلياة 

ال�رسقية املحلية.

رامي������ني جعلهم  وكان تزاي������د ال�ش������كان االآ

يتهافت������ون عل������ى اإقامة يف احلي الهلن�ش������تي 

القليل ال�شكان والوا�شع امل�شاحة واقتب�س بع�س 

املظاهر اخلارجية للح�شارة الهلن�شتية.

واإذا كان البطامل������ة اأطلق������وا عل������ى مدينة 

)عكا( اال�ش������م اليوناين )Ptolemais( ن�شبة 

اإىل امللك )بطليمو�س الثاين فيالدلف 285ق.

م- 247ق.م( فاإنه������ا تخل������ت بعدئٍذ عن هذه 

الت�شمية اليونانية وعادت اإىل ا�شمها الوطني 

الفينيقي القدمي )عكا(.

كل هذا يدل على �ش������عف النفوذ اليوناين 

ثم الروماين يف البالد.

يف  الدم�شقي���ة  املعدني���ة  النق���ود  �ش���ك 

الع�رص الهلن�شتي:

�شك ال�شلوقيون نقوداً معدنية تعترب اأجمل 

النقود امل�ش������كوكة وذلك كي حتل هذه النقود 

املعدني������ة حمل عملي������ات املقاي�ش������ة البدائية 

واملعق������دة. ويف املتح������ف الوطن������ي بدم�ش������ق 

جمموع������ة هام������ة من ه������ذه النق������ود املعدنية 

الدم�ش������قية. واإن اأهمية هذه النقود املعدنية 

نباط يتاأثرون بها  الدم�ش������قية جعلت ملوك االأ

ويقلدونها يف �شك نقودهم املعدنية النبطية. 

على وجه النقد املعدين الدم�شقي تبدو �شورة 

أ�ش������ها  جانبية لراأ�س ربة احلظ )تيكه( يعلو را

أ�ش������وار املدين������ة. وعلى الظهر  تاج له �ش������كل ا

وىل اليونانية  �ش������ورة ميثولوجية واحلروف االأ

من ا�شم دم�شق.

امللك اأنطيوخ�س التا�شع ينقل عا�شمته 

اإىل دم�شق:

أ�ش�س ال�شلوقيون مدينة اأنطاكية وجعلوها  ا

همية الكربى ع�رسئٍذ. ولكن  العا�شمة ذات االأ

كرثة منازعات العائلة املالكة ال�ش������لوقية اأدت 

اإىل جميء امللك ال�شلوقي )اأنطيوخ�س التا�شع 

واتخاذه������ا  دم�ش������ق  اإىل  96ق.م(  112ق.م- 

عا�شمة الدولة ال�شلوقية.

م���ن اأع���ام �شوري���ة النابغ���ني يف الع����رص 

الهلن�شتي:

عالم  اأجنبت �ش������ورية عدداً كب������راً من االأ

النابغني يف الع�رس الهلن�شتي اأذكر منهم:

آرامي  - العامل �ش������لوق�س: كان من اأ�ش������ل ا

كل������داين، عا�س يف الق������رن الثاين قبل امليالد. 

اعترب ال�ش������م�س مركز الكون. وحاول اإي�ش������اح 

آراء  نظريت������ه العملي������ة برباه������ني وكانت ل������ه ا

علمية خمتلفة متعلقة باملد واجلزر و�شلتهما 

بالقمر..
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- زين������ون الفينيق������ي 323ق.م- 264ق.م: 

أ�شهر فال�شفة الع�رس الهلن�شتي. بل  يعترب من ا

وكموؤ�ش�س للفل�ش������فة الرواقية. اعترب الفل�شفة 

ن�شانية. لهية واالإ �شياء االإ علم االأ

 Stoa أثينا، وعلّم يف )رواقها �ش������افر اإىل ا

أثينا  Pokile( عام 302ق.م وكان من كلمات ا
يف تكرميه:

»لقد جع������ل حياته منوذجاً اتبعه اجلميع، 

نه كان يعمل مبوجب تعاليمه«.. الأ

- ديودور ال�ش������وري يف القرن الثاين قبل 

امليالد: اعترب اخلر العظيم هو يف الف�ش������يلة 

مل، حماوالً التوفيق بني وجهتي نظر  وانعدام االأ

فال�شفة الرواقية واالبيقورية.

فامي 135ق. - املوؤرخ بو�ش������يدونيو�س االأ

م- 51ق.م: كان يف مقدمة كّتاب �ش������ورية ويف 

طليعتهم، واإن اأهميت������ه الثقافية جعلته يعترب 

كاآح������ر عقل ثقايف اأجنبته �ش������ورية يف الع�رس 

الهلن�ش������تي. متيز ب�ش������عة االط������الع، والعمق 

أه )بوليب(،  الفك������ري. اأمت تاألي������ف كتاب ب������دا

فاأ�ش������بح كتاب������ه مرجع������اً للموؤرخ������ني )ليفي، 

و�شرابون، بلوطرخ�س..(.

 ومتي������ز ال�ش������عر يف �ش������ورية يف الع�������رس 

دبي وتذوق  الهلن�شتي بالتنوع و�شعة اخليال االأ

جمال الطبيعة. وقد جتلت براعة ال�ش������عراء 

بداع يف �شعر  ال�ش������وريني يف االرجتال وقوة االإ

أ�شهر �شعراء �شورية يف الع�رس  املنا�شبات. ومن ا

الهلن�شتي:

أم  - فيلودميو�������س م������ن مدينة )ج������دره/ ا

قي�س(: فيل�شوف ابيقوري، و�شاعر منا�شبات، 

أ�ش������عاره من النوع اخلفيف والغزيل  كان اأكرث ا

اجلميل.

- ميلياج������ر من مدينة )جدرة/ اأم قي�س(: 

 )cos ن�شاأ يف �ش������ور، واأقام يف جزيرة )كو�س

كليل(  فجمع ديوان �ش������عره املعروف با�شم )االإ

أ�ش������عار الكّتاب القدماء وقد �شّبه  �شم اأجمل ا

كاًل منهم يف �ش������عر من نظمه )بزهرة( جميلة 

أو �شجرة رائعة.. وو�شف يف �شعر ق�شر )باقة  ا

من �ش������بعة اأوالد( �ش������بههم بالزنبقة اجلميلة، 

والبنف�ش������جة البي�ش������اء العط������رة. وال������وردة، 

والكرمة، والربعم، والزعفران ذي ال�ش������فائر 

الذهبية وغ�ش������ن الزعر، وغ�ش������ني الزيتون 

الدائم اخل�رسة.. وقد قدم )رب احلب( هذه 

الباقة اجلميلة اإىل ربة اجلمال )اأفروديت(.

أ�ش������عاره التي تكت������ب على القبور ما  ومن ا

يلي:

أيها الغريب، فالرجل امل�ش������ّن  �رسْ به������دوء ا

تقياء، يلفه النوم الذي هو  ين������ام بني املوتى االأ

ن�شيب اجلميع.

- مينيبو�س Menippus: �ش������اعر هجاء 

من مدينة )جدرة/ اأم قي�س(، تاألق ا�ش������مه يف 

حوايل عام 280ق.م. واأ�ش������بح م������ن معتنقي 

)املدر�ش������ة الكلبية Cynic(. عالج حماقات 

الب�رس وخا�شة الفال�ش������فة منهم وذلك بلهجة 
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دب  أبو االأ �ش������اخرة وتهكمي������ة ودعي با�ش������م )ا

الرخي�س(.

أوائل  آنتيبات������ر ال�ش������يداوي: عا�س يف ا - ا

أ�ش������عار  ول قبل امليالد. ا�ش������تخدم ا الق������رن االأ

املنا�شبات خا�شة للحوادث التذكارية والكتابة 

على القبور. وكان ابيقورياً يف فل�شفته. 

ومن اأقواله املاأثورة:

أنني ق�ش������ر  يق������ول العامل������ون بالنج������وم ا

العمر.. ولك������ن ذلك ال يهمن������ي. لي�س هناك 

�ش������فل التي  �ش������وى طريق واحدة اإىل العامل االأ

ي�شكنها اجلميع.

أع������الم تاألق جنمه������م يف ميادين  وهناك ا

 ،Ennion ش������ناعة الزجاج )مث������ل اإني������ون�

أ�ش�ش������وا ور�شات عمل يف اإيطاليا  أرتا�س..( وا وا

وغرها..

دم�ش������ق واأهميتها االقت�شادية يف الع�رس 

الهلن�شتي:

كانت غوطة دم�شق مبثابة حديقتها تنبت 

أن������واع الثمار التي  فيها اخل�ش������ار وخمتل������ف ا

قا�شي. ومن هذه الثمار  و�شلت �شهرتها اإىل االأ

اخلوخ والعنب باأنواعه..

أ�ش������هم يف ظهور  ولية ا واإن توف������ر املواد االأ

�شناعات تطورت واأ�شبحت ذات �شهرة كبرة 

واأخ�������س بالذكر منها ال�ش������ناعات الفخارية 

والزجاجية واملعدنية واخل�ش������بية والن�شيجية 

وال�ش������جاد  والب�ش������ط  والق�������س  واجللدي������ة 

�شلحة.. وغرها.. اأ�شف اإليها ال�شناعات  واالأ

لبان وغرها.. الغذائية كاالأ

واإن موق������ع دم�ش������ق على ط������رق القوافل 

التجارية جعله������ا مركزاً جتاري������اً تتجه اإليها 

القوافل من خمتلف اجلهات.

وكانت دم�ش������ق من احتاد امل������دن الع�رسة 

)ديكابولي�س Decapolis( املوؤلف من املدن 

تية:  االآ

بيت �شان.  -1

.Pella بيال  -2

.Dion ديون  -3

جر�س.  -4

فيالدلفيا/ عمان.  -5

جدرة/ اأم قي�س.  -6

رافانا.  -7

هيبو�س.  -8

القنوات.  -9

دم�شق.  -10

ث������م ازداد عدد احتاد ه������ذه املدن الع�رسة 

ف�شار موؤلفاً من اثنتي ع�رسة مدينة.

التاأثرات املتبادلة بني احل�شارة اليونانية 

وح�شارات ال�رسق القدمي:

متّي������ز الع�رس الهلن�ش������تي بتق������دم العلوم 

وانت�ش������ار املعرف������ة العلمية، وازده������ار الفنون 

وكرثة الروائع الفني������ة املختلفة. واإذا كان من 

نتائج تفاعل احل�شارة اليونانية مع ح�شارات 



دمــ�شــق يف عهود اليونان والرومان والبيزنطيني

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 702008

ال�رسق القدمي ظهور احل�شارة الهلن�شتية، فاإن 

خرى. من املفيد معرفة تاأثر كل منهما يف االأ

- ظهر التاأثر اليون������اين يف مدينة )دورا 

اأوروبو�������س( امل�ش������هورة مبعابده������ا املختلف������ة 

وعددها �ش������تة ع�رس معبداً ملختلف الديانات 

املعروفة ع�رسئٍذ، تزينها الر�شوم اجلدارية..

كما ظهر هذا التاأثر اليوناين يف )تدمر( 

خوة الثالث( الر�ش������م  حيث نرى يف )مدفن االأ

آ�ش������يل(  أ�ش������طورة )ا اجل������داري الذي ميث������ل ا

اليوناني������ة.. اأ�ش������ف اإىل ذلك اأعم������دة املباين 

يعلوها )التاج الكورنتي( ولوحات الف�شيف�شاء 

�ش������اطر اليونانية )كا�ش������يوبيا،  التي متثل االأ

ا�شكوالب..اإلخ(.

وجند يف ميدان النحت مو�ش������وع )الطفل 

أو اإوزاً(، ومتثال اأفرويت جال�شة  يداعب بطاً ا

القرف�شاء وهي ت�شتحم..

وجند نبوغ كتاب �شوريني ن�رسوا موؤلفاتهم 

أتقنوها، وحافظوا على  باللغة اليونانية التي ا

مكانتهم الثقافية واالجتماعية.. و�شاع اللبا�س 

أو�شاط ال�شباب. وهناك جمموعات  اليوناين يف ا

أو  النقود املعدنية التي متثل راأ�س اال�ش������كندر ا

امللك ال�ش������لوقي وعلى الظهر �شورة )زيو�س( 

ألقابه باحلروف  آبولون وكتابة ا�شم امللك وا أو ا ا

اليونانية وهناك امل������دن وخمططها العمراين 

ب�شكل )رقعة ال�شطرجن(..

كل ه������ذا يدل على مدى تاأثر احل�ش������ارة 

الهلن�شتية يف �شورية.

ولك������ن هناك تاأثر �رسق������ي كبر يف اأفراد 

اجلالي������ات اليوناني������ة يف �ش������ورية يف الع�رس 

الهلن�ش������تي. فلي�������س هن������اك من ينك������ر تاأثر 

أتارجاتي�������س،  ا )مث������ل  ال�رسقي������ة  �ش������اطر  االأ

رامية  واأدوني�س..( وبلغ تاأثر اليونان بالبيئة االآ

املحلية درجة جعلت بع�س امللوك ال�شلوقيني 

يعرفون باألقاب حملية مثل:

 Balas ول باال�������س - املل������ك ا�ش������كندر االأ

150ق.م- 146ق.م( )باال�������س خمت�������رس لفظ 

بعل(.

 Zabina امللك ا�ش������كندر الثاين زابينا -

128ق.م- 121ق.م )امل�ش������ري(. وهكذا فقد 

اأ�ش������بحت هذه اجلالي������ات اليونانية تدريجياً 

أث������ر باحلياة ال�ش������ورية املحلية وتزوج  اأكرث تا

الكثرون من فتيات البالد.

وكان الغ������رب يجهل )اللوؤل������وؤ( حتى تاريخ 

جميء ا�ش������كندر املكدوين اإىل ال�رسق. فتذوق 

اجلميع جمال )اللوؤلوؤ(، واأخذوا يبحثون عنه 

ويتجملون به.

لقد بقي �شعب �شورية يف الع�رس الهلن�شتي 

آرامياً يف لغته وتفكره وعاداته وتقاليده  �رسقياً ا

ومعتقداته وخمتلف ميادين حياته.

كب������راً  ال�ش������لوقيني  اهتم������ام  كان  واإذا 

بالعا�شمة اأنطاكية يف الع�رس الهلن�شتي، فاإن 

ك������رثة منازعات العائلة املالكة �ش������جعت امللك 
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ال�ش������لوقي )انطيوخ�س التا�شع 112-96ق.م( 

على املجيء اإىل دم�ش������ق واتخاذها عا�ش������مة 

الدولة.

�ش������عف  فر�ش������ة  )البارثي������ون(  واغتن������م 

أر�شاق( من اإحلاق  ال�شلوقيني، فتمكن ملكهم )ا

الهزمي������ة بهم عام 240ق.م وبعلن ا�ش������تقالله 

عنهم. ويف عهد )دميريو�������س الثاين 146ق.

م- 138ق.م( انف�ش������لت املقاطع������ات ال�رسقية 

البعيدة نهائياً وحتررت نهائياً من حكمهم.

آرامية يف مدينة )الرها/  وظهرت �شاللة ا

أورف������ه( كان معظ������م ملوكه������ا با�ش������م )اأبجر(  ا

تعاقب منهم ثمانية مل������وك ودام حكمهم من 

ع������ام 132ق.م حت������ى ع������ام 216م يف الع�رس 

الروماين.

وا�ش������تطاعت قبيلة عربية اأن متركز حول 

حم�������س ويحكم �ش������يوخها املنطق������ة كحكام 

أ�ش������هرهم  دول������ة �ش������به م�ش������تقلة، وكان م������ن ا

)�شم�شيجرام(.

يثوريون الذين كانوا من اأ�ش������ل  واتخذ االأ

رامي������ة- مدينة  عرب������ي ويتكلم������ون اللهجة االآ

)عنجر( عا�شمة لدولتهم.

نباط على م�رسح التاريخ  وظهر العرب االأ

كق������وة عربية هام������ة لها وزنه������ا يف املنطقة، 

آنتيجون(  غريقي )ا حطمت اأحالم القائ������د االإ

وابنه )دميريو�س بولر�شيت( عام 312ق.م. 

وق������د زادت قوتهم احلربي������ة وفعالياتهم 

االقت�ش������ادية ونفوذه������م ال�شيا�ش������ي، حتى اإن 

ملكهم )احل������ارث الثال������ث 87ق.م- 62ق.م( 

اتخذ دم�ش������ق نف�شها كعا�شمة �شمالية ململكته 

عام 85ق.م.

ويف عام 64ق،م ق�ش������ى القائد الروماين 

)بومبيه Pompeé 107ق.م- 49ق.م( نهائياً 

على حكم ال�شلوقيني يف �شورية.

دم�شق يف الع�رص الروماين:

جعل القائد الروماين يف )بومبه( )�شورية 

أبقى اأنطاكية  الطبيعي������ة( والية رومانية، وقد ا

عا�ش������مة لها. وف�ش������ل كيليكيا عنه������ا، وراأى 

م������ر الواقع يفر�س علي������ه اإبقاء امللوك  اأن االأ

أبناء البالد يف  مراء واحلكام املحليني من ا واالأ

منا�شبهم وخا�شة:

- امللك اأبجر يف مملكة )الرها/ اإدي�ش������ا/ 

اأورفه( يف �شمال �شورية.

يتوريون يف )عنجر(. - العرب االإ

- اأ�رسة �شم�شيجرام العربية يف حم�س.

نباط يف البراء. - العرب االأ

- اأمراء تدمر..اإلخ.

 واأدرك الرومان اأهمية موقع )دم�ش������ق(، 

وا�ش������تمرار خط������ر )البارثي������ني(. مم������ا جعل 

الرومان يجعلون دم�شق مركزاً رئي�شاً لل�شلطة 

الع�ش������كرية الرومانية. وو�شعوا �شورية حتت 

احلك������م الروم������اين املبا�������رس. ف������كان حاكمها 

الروم������اين برتبة )نائب قن�ش������ل( دائم، يتمتع 
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ب�شالحيات وا�شعة، ويعترب م�شوؤوالً عن منطقة 

آ�شيا الغربية كلها. مما يدل على اأهمية هذا  ا

املن�ش������ب الذي كان يعترب من اأ�رسف املنا�شب 

الروماني������ة واأكرثها اأهمية، لهذا كان يعهد به 

اإىل كبار املوظفني الرومان املحنكني، والقواد 

الروم������ان البارزين. وكان ي�ش������اعده عدد من 

املوظف������ني املكلف������ني بجمع ال�رسائ������ب. وكان 

حتت ت�رسفه قوة ع�ش������كرية كافية موؤلفة من 

أرب������ع ف������رق مقاتلة. وقد توىل هذا املن�ش������ب  ا

أولو�س جابينيو�س( من عام 57ق.م حتى عام  )ا

55ق.م.

ثم توىل حكم �ش������ورية )كرا�ش������و�س( الذي 

كان ع�ش������واً يف احلكومة الثالثية مع زميليه 

)بومبه( و)يوليو�س قي�رس(.

جعل )كرا�ش������و�س( �ش������ورية قاع������دة هامة 

لعملياته احلربية �شد )البارثيني( الذين كانت 

عا�شمتهم )طي�شفون(. وكان م�شهوراً بطمعه 

مراء ال�شوريني املحليني  وج�شعه، مما جعل االأ

ينفرون من������ه ويتخلون عنه عندما قاد حملته 

احلربية �ش������د )البارثيني( يف ربيع عام 53ق.

م. فتمزق جي�ش������ه جنوب )حّران(، واأ�رس منه 

ألفاً من املحاربني، و�ش������قط  اأكرث من ع�رسين ا

)كرا�شو�س( نف�شه قتياًل.

وهكذا ا�شتطاع )اأورودي�س( ملك البارثيني 

اأن يحق������ق انت�ش������اره الكب������ر عل������ى اجلي�س 

الروماين، مما اأدى اإىل فرط عقد )احلكومة 

الثالثية( الرومانية.

ويف عه������د احلكومة الثالثي������ة الرومانية 

الثاني������ة، عهد بحكم ال�رسق )�ش������ورية وم�رس( 

اإىل القائد الروماين )مارك انطوان 83ق.م- 

30ق.م( ع�ش������يق )كليوباترا 52ق.م- 30ق.م( 

قاد حملته احلربية الفا�شلة �شد )البارثيني(. 

كما ف�شل يف عام 41ق.م يف حملته التي قادها 

ل�شلب )تدمر( اأموالها وكنوزها ملتابعة حروبه 

�ش������د خ�ش������ومه. فانتهت حيات������ه يف معركة 

آكتيوم( عام 31ق.م. فظهر خ�شمه املنت�رس  )ا

أن������ه احلاكم  أوكت������اف Octave( كا القائ������د )ا

الروماين الوحيد. فمنحه جمل�س �ش������يوخ روما 

لقب )اأوغ�شت Auguste( اأي )املوقر(.

مّر القائد الروماين )اأوغ�ش������ت( ب�شورية، 

فتعرف عليه �شخ�ش������ياً )نيقوال الدم�ش������قي( 

الذي زاره فيما بعد يف روما وقدم اإليه هدية 

موؤلفة من اأجود ثمار نخيل �شورية.

 ع������ني )اأوغ�ش������ت( القائ������د )كويرينيو�س( 

حاكماً جديداً على �شورية. ويف هذه الفرة مت 

اإح�شاء عدد �شكان )اأفاميا( فبلغ 107.000 

مواطناً. مما يعطي الباحثني فكرة عن اأهمية 

املدن ال�شورية و�شكانها يف الع�رس الروماين.

كانت روما ترن������و باأب�ش������ارها اإىل اأقطار 

�ش������باب كثرة  دنى منذ عهد قدمي الأ ال�رسق االأ

اأهمها:
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- الرغبة يف التو�شع وزيادة قوتها ونفوذها 

و�شيطرتها العاملية.

- اغتن������ام فر�ش������ة �ش������عف ال�ش������لوقيني 

ونزاعاتهم الداخلية.

- اال�شتيالء على ثروات البالد الغنية..

- و�شع خطة للق�شاء على املمالك املحلية 

خرى. الواحدة بعد االأ

ق�ش������ى الروم������ان عل������ى مملك������ة العرب 

أ�ش�ش������وا الوالية العربية  نباط عام 106م وا االأ

ب�������رسى  وجعل������وا   Provincia Arabia
عا�شمتها. وفيها جي�شان هما:

- جي�س برقه الثالث ومقره ب�رسى.

ردن. - جي�س ماريتا الرابع يف �رسق االأ

وكانوا قد اأعدوا حملة حربية الكت�ش������اف 

طريق التجارة يف �شبه اجلزيرة العربية، ولكن 

ه������ذه احلملة ف�ش������لت واتهم الوزي������ر النبطي 

بف�شلها لرغبته يف املحافظة على اأ�رسار هذه 

التجارة العربي������ة. واإن كرثة الكتابات العربية 

املختلفة من �شفوية ونبطية وغرها تدل على 

مدى مت�شك ال�شكان بلغاتهم القومية.

وعنّي )�شيبتيم �شيفر 193- 211م( الليبي 

�ش������ل قائداً على اإحدى الف������رق الرومانية  االأ

املرابطة يف �شورية، فتعرف على اأ�رسة ال�شادن 

)با�ش������يانو�س( الذي تزوج م������ن ابنته اجلميلة 

)جوليا(. ومتكن )�ش������يبتيم( من اعتالء عر�س 

روما عام 192م يف ع�رس ا�شتيالء القواد على 

ال�ش������لطة. واإن ما حققه يوؤك������د القول املاأثور 

أة عظيمة(. جعلت  )وراء كل رج������ل عظيم امرا

طباء  ق�رسها منتدى الفقهاء وال�ش������عراء واالأ

وغره������م.. ويف مقدمتهم الفقي������ه )بابينيان 

 )Ulpien والفقيه)اولبي������ان   )Papinien
والطبيب )جالينو�س Galenus(. واأن تزايد 

نفوذ ال�شوريني يف روما جعل ال�شاعر الروماين 

)جوفنال( الهجاء يقول: اإن نهر العا�شي اأخذ 

ي�شب يف نهر التيرب..

ثم اعتلى عر�س روما االمرباطور )فيليب 

العربي 244- 249م( الذي متيز عهده بتاأييد 

امل�ش������يحية التي اعتربت كمظه������ر جديد من 

أث������ر الديني والفك������ري لبالده..  مظاه������ر التا

مرباطور  وعندم������ا اعتل������ى عر�������س روم������ا االإ

كان  Valerien 252م- 268م(  )فالري������ان 

ال�شا�ش������انيون قد حلوا حمل البارثيني وازداد 

خطره������م باحتاللهم م�ش������بات نهري الدجلة 

والفرات. وق�ش������وا على مملكة )مرخيدونيا 

Characène( ال�ش������غرة مم������ا ح������ال دون 
و�ش������ول التج������ار التدمري������ني اإىل مراكزه������م 

التجارية يف منطقة اخلليج. وازدادت اأطماع 

ول 241- 272م(  امللك ال�شا�ش������اين )�شابور االأ

الذي قام بحم������الت عدوانية تثر الرعب يف 

أذينة( هدية  حو�س الفرات. فاأر�ش������ل اإلي������ه )ا

تلي������ق باأعظم املل������وك. ولكن �ش������ابور تلقاها 

مرباطور  بعب������ارات الغرور. وكان ق������د هزم االإ
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فالريان واأ�رسه وعر�شه على اجلمهور مكباًل 

مرباطورية رمزاً لعظمة  غالل ومبالب�شه االإ باالأ

انهارت.

أذين������ة( اأن يقاوم خطر  ق������رر اأمر تدمر )ا

ال�شا�شانيني، فجمع جي�شاً من القرى ال�شورية 

وخيام البادية، ونفخ احلما�شة يف اأفراد هذا 

اجلي�س، وتقدم به ملواجهة جي�س )�شابور( يف 

لقاء م�ش������لح وم�ش������تميت انت�رس فيه. وعندما 

أذينة(  أع������اق )ا حاول )�ش������ابور( االن�ش������حاب، ا

خطته، وا�شتوىل على ق�ش������م من كنوزه، واأ�رس 

عدداً من ن�ش������اء )�ش������ابور( الذي ا�ش������طر اإىل 

عبور الف������رات ثانية م�ش������طرباً خائباً فلحق 

أذينة( حتى عا�ش������مته )طي�ش������فون(. ويف  به )ا

أذينة( مبهاجمة )�شابور( من  عام 267م قام )ا

جديد، وح�شار عا�شمته )طي�شفون( لتحرير 

�شر. مرباطور )فالريان( االأ االإ

أذينة( على  ابتهج������ت روما بانت�ش������ارات )ا

)�شابور(، واعتربته ثائراً كبراً لها من اأعدائها، 

أذينة( ي�شتحق كل تكرمي، فمنحه جمل�س  واإن )ا

�ش������يوخ روما لقب )اأوغ�ش������ت( و)زعيم ال�رسق 

.)Dux Orientis
أذينة( مع ابنه )هروديان(  وبعد اغتيال )ا

يف حم�������س ع������ام 268م اعتل������ت عر�س تدمر 

بع������ده زوجت������ه )زنوبيا( الت������ي حكمت البالد 

با�ش������م ابنها )وهب الالت( القا�رس ي�شاعدها 

قواد من اأ�شدقاء زوجها. فو�شل نفوذها اإىل 

حدود ليبي������ا. وكان حاكم م�������رس )فرمو�س( 

أن�ش������ارها. وقد �ش������كت نقوداً تدمرية يف  من ا

�شكندرية. اأنطاكية واالإ

مرباطور  ولكن ن������زاع )زنوبي������ا( �ش������د االإ

أورليان( انتهى بهزميتها ونقلها اإىل )تيفويل(  )ا

يف روما التي توفي������ت فيها حزينة بعيدة عن 

�شعبها ووطنها.

مرباطور )ق�ش������طنطني 306-  ويف عهد االإ

337م( �ش������در مر�ش������وم مي������الن ع������ام 312م 

يعرف بحرية امل�ش������يحيني بالعبادة. ويف عهد 

مرباط������ور )تيودو�س 379- 395م( ح�ش������ل  االإ

مرباطورية  بني )هونوريو�س( الذي  انق�شام االإ

مرباطورية الرومانية الغربية،  اعتلى عر�س االإ

مرباطورية  و)اركاديو�س( الذي اعتلى عر�س االإ

الرومانية ال�رسقية البيزنطية.

يف  دم�ش���ق  ملدين���ة  العم���راين  التنظي���م 

الع�رص الروماين 64ق.م- 395م

اأدرك الرومان اأهمية )دم�شق( ومتطلباتها 

احلديث������ة الدفاعي������ة والعمراني������ة واملائية... 

واكت�ش������فوا خربة �ش������كان دم�ش������ق يف ميادين 

العمارة وتنظيم املدينة والفنون وال�ش������ناعات 

اليدوية.. مما جعلهم يعتمدون على املهند�شني 

أبولودور الدم�شقي(  يف  املحلليني كاملهند�س )ا

تنفيذ امل�شاريع املختلفة يف دم�شق وغرها من 

مدن اإمرباطوريتنا.
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بناء �شور دم�شق يف الع�رصالروماين

يعترب بناء �شور دم�ش������ق من اأهم امل�شاريع 

املعمارية التي حتقق������ت يف الع�رس الروماين 

واأحاط مبا يلي:

رامية حول )معبد  مدينة دم�ش������ق االآ  -1

أ�شواقها وطرقها ال�شيقة. حدد( مب�شاكنها وا

أ�ش�������س يف  احل������ي املك������دوين الذي ا  -2

رامية. الع�رس الهلن�شتي يف جوار املدينة االآ

احلي النبطي الذي اأقام فيه العرب   -3

نباط ذوو الفعاليات االقت�شادية وغرها. االأ

كان طول هذا ال�ش������ور احلج������ري الكبر 

1500م وعر�ش������ه 750م وي�ش������م اأر�شاً تقدر 

م�شاحتها بنحو /105/ هكتارات.

وقد متي������ز خمط������ط دم�ش������ق يف الع�رس 

الروماين بانتظامه و�ش������كله الذي ي�شبه )رقعة 

ال�شطرجن(. �شوارعه م�شتقيمة تتقاطع بزوايا 

قائمة. وهناك �ش������ارعان رئي�شان هما ال�شارع 

املمتد من ال�شمال اإىل اجلنوب وي�شمى )كاردو( 

آخ������ر ميتد م������ن ال�������رسق اإىل الغرب  و�ش������ارع ا

وي�شمى )دوكومانو�س Decumanus( طوله 

1500م وعر�شه 25،5م وكانت حتيط بهذين 

أروق������ة مرفوعة فوق  ال�ش������ارعني الرئي�ش������ني ا

اأعمدة حجرية تعلوها تيجان كورنثية جميلة. 

روق������ة حتمي املارين من مطر  وكانت هذه االأ

أ�شعة �ش������م�س ال�شيف. واإن ا�شتقامة  ال�شتاء وا

هذا ال�ش������ارع اأعطاه ا�شم )ال�ش������ارع امل�شتقيم 

via Recta(، يتو�شطه )قو�س ترابيل( يرتاح 
عنده الب�رس عو�شاً عن النظر يف هذا ال�شارع 

اإىل ما ال نهاية.

وكان ه������ذا املخط������ط التنظيمي اجلديد 

ملدينة دم�شق ي�شتمل على ما يلي:

.Forum شاحة عامة� -

- م�رسح.

الطوالني������ة  ال�ش������وارع  يف  �ش������واق  االأ  -

والعر�شانية.

- معبد جوبتير الدم�شقي: يعترب م�رسوع 

رام������ي( اإىل )معبد  حتوي������ل )معبد ح������دد االآ

جوبتير الدم�شقي( من اأهم امل�شاريع املعمارية 

التي �ش������هدتها دم�ش������ق يف الع�رس الروماين. 

متيز هذا املعبد ب�ش������عة م�ش������احته، و�شخامة 

أ�شهر معابد الع�رس  مبناه مما جعله يعترب من ا

الروماين املتميز بجمال ال�شخامة املعمارية، 

مم������ا جعله يب������دو كمدينة معمارية مقد�ش������ة 

وح�ش������ينة. ومازلن������ا نرى اأهميت������ه املعمارية 

و�ش������خامة مبناه وجم������ال عم������ارة بقاياه يف 

مدخله القدمي الغربي وال�رسقي.. وال �ش������يما 

عم������دة احلجرية ال�ش������خمة الت������ي ما زال  االأ

 )Fronton يعلوها ق�شم من )اجلبهة املثلثة

يف نهاية �ش������وق احلميدية، عند مدخل �شوق 

امل�شكية. وهناك بقايا معمارية اأخرى للمدخل 

ال�رسقي لهذا املعبد عند �شاحة النوفرة.

كان هذا )املعبد( يت�شل )بال�شاحة العامة( 
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ب�ش������ارع هام يحيط به رواقان جانبيان وكان 

)م�������رسح دم�ش������ق( ال يقل اأهمية عن م�ش������ارح 

خرى )مثل تدم������ر وجبلة..( وهناك  املدن االأ

املالعب )اجلمنازيوم(.

تاأ�شي�س معامل اأ�شلحة يف دم�شق:

تطلبت اأح������داث الع�رس املختلفة يف عهد 

( تاأ�شي�س  مرباطور )ديوكلي�شيان 245م- 313 االإ

أ�شلحة يف دم�شق. وم�شتودعات اللوازم  معامل ا

احلربية املختلفة.

جي������ال املتعاقب������ة اخلربات  وتوارث������ت االأ

�شلحة الدم�شقية  الفنية املتعلقة ب�ش������ناعة االأ

قا�شي، وحتدثت  التي و�ش������لت �شهرتها اإىل االأ

الق�ش�س ال�ش������عبية عن اأبطال كانت �شيوفهم 

من دم�شق، مما يدل على مدى اأهمية �شناعة 

�شلحة الدم�شقية عرب الع�شور.. هذه االأ

وهناك �شناعات اأخرى خمتلفة )فخارية 

ون�ش������يجية  وزجاجي������ة ومعدني������ة وخ�ش������بية 

وغرها..( ا�شتهرت بها دم�شق عرب الع�شور.

م�رصوع القنوات املائية يف دم�شق

كان لتزاي������د �ش������كان دم�ش������ق يف الع�������رس 

أثره الكب������ر يف ظهور حاجة ملحة  الروماين ا

لتوفر )املياه النظيفة الكافية( لهوؤالء ال�شكان 

املتزاي������دة اأعداده������ا با�ش������تمرار. مم������ا جعل 

املهند�ش������ني يقومون بتنفيذ م�رسوع )قنوات( 

تنق������ل املياه من نه������ر بردى. وم������ا زال )حي 

القنوات( بدم�شق يتميز بهذه القنوات املائية 

الهامة التي تلفت قناطرها املعمارية اجلميلة 

عجاب. نظار، وتثر االنتباه واالإ االأ

تاأ�شي�س مقربة املوتى يف دم�شق يف الع�رص 

الروماين

را�ش������ي الواقعة يف جهة  وخ�ش�ش������ت االأ

ال�ش������مال ال�رسق������ي من مدينة دم�ش������ق لتكون 

أ�شوارها. )مقربة املوتى( بعيدة عن املدينة وا

دي اإىل دم�شق: بناء �شبكة طرق توؤ

اإن اأهمي������ة دم�ش������ق يف الع�������رس الروماين 

وفعالياته������ا املختلفة مما تطلب بناء �ش������بكة 

طرق عديدة تتجه اإىل قرى ريف دم�شق واملدن 

ال�شقيقة وغرها من مدن العامل القدمي.

العمراني���ة  املفاهي���م  تنفي���ذ  ح�ش���ن 

واملعمارية يف دم�شق يف الع�رص الروماين

اإن درا�ش������ة )تنظي������م مدينة دم�ش������ق( يف 

الع�رس الروم������اين تدل على مفاهيم عمرانية 

ومعمارية متطورة ميكن ذكر اأهم مبادئها كما 

يلي:

- جت�ش������يد الق������وة يف املب������اين املعمارية 

املتميزة )بجمالية ال�شخامة(.

خذ بعني االعتبار املتطلبات ال�شحية،  - االأ

وح�شن توجيه ال�شوارع مع مراعاة جهة �رسوق 

ال�شم�س وغروبها..

- االهتم������ام بالناحي������ة الدفاعية يف بناء 

�ش������ور دم�شق احلجري املتميز بكتله احلجرية 

ال�شخمة.



دمــ�شــق يف عهود اليونان والرومان والبيزنطيني

77 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

- االهتمام بالناحية اجلمالية التي نراها 

أبواب دم�شق )مثل الباب ال�رسقي وفتحاته  يف ا

الثالث(.

أبواب املدن  يعترب الباب ال�رسقي من اأجمل ا

يف الع�رس الروماين مما يدل على االهتمامات 

الدفاعي������ة واجلمالي������ة يف الع�������رس الروماين 

مرباطور )�شيبتيم �شيفر  وبخا�شة يف عهد االإ

مرباط������ور )كاراكاال  193- 211م( وابن������ه االإ

211- 217م(.

حدائق دم�شق يف الع�رص الروماين

متّي������ز ال�������رسق )بف������ن تنظي������م احلدائق( 

�ش������جار والورود  الذي ظه������ر بتطور زراعة االأ

زهار، ومن وحي )فكرة الفردو�س( وتلبية  واالأ

ن�شان يف طلب الراحة والتمتع بروؤية  لرغبة االإ

جمال الطبيعة ووروده������ا واأزهارها املختلفة 

ل������وان. وكانت حدائ������ق اأنطاكية يف )دفنه(  االأ

وحدائق دم�شق يف م�شاكنها وغوطتها جميلة 

جداً ومنوذجية.

اآثار يف برهليا )وادي بردى(:

واكت�شفت يف قرية )برهليا/ وادي بردى( 

وغرها تع������ود اإىل الع�رس الروم������اين وعليها 

كتاب������ة يوناني������ة حفظت يف املتح������ف الوطني 

بدم�شق.

دم�شق يف الع�رص البيزنطي:

مرباطور )ق�ش������طنطني 274م-  اإذا كان االإ

مرباطورية البيزنطية ذات  أ�ش�������س االإ ا 337م( 

الطابع ال�رسقي وامل�ش������يحي، فاإن على خلفائه 

راء  الدفاع عن امل�ش������يحية �شد النظريات واالآ

املختلف������ة الديني������ة املتعلقة بطبيعة ال�ش������يد 

امل�شيح. واجلدير بالذكر اأن تلك املنازعات مل 

نها كانت  �شباب دينية بحتة وحقيقية. الأ تكن الأ

تت�شمن اأهدافاً ومدلوالت خمتلفة. وقد عقدت 

جمامع دينية كن�شية خمتلفة يف الق�شطنطينية 

ريانية(، ويف )اإيفيز(  عام 381م ملواجه������ة )االأ

ع������ام 431م ملعاجل������ة اأفكار )ن�ش������طوريو�س(، 

آراء  ويف )خلقيدونيا( ع������ام 451م للبحث يف ا

القائلني بالطبيع������ة الواحدة )املونوفيزيني(.. 

مما اأو�ش������ح ما و�ش������لت اإليه عالقات ال�رسق 

مرباطوري������ة  الباب������ا باالإ بالغ������رب. وعالق������ة 

مرباطورية البيزنطية  البيزنطي������ة، وعالقة االإ

ب�شورية وم�رس.

الدين������ي يف  نتائ������ج املجم������ع  م������ن  وكان 

)خلقيدونيا( عام 451م منو ال�ش������عور الوطني 

والقومي يف �ش������ورية، متخذاً مظه������راً دينياً. 

أتباع هذا املذهب يف وقت ق�شر  وان�شم اإىل ا

مرباطورية  كثر من الناقمني على �شيا�ش������ة االإ

البيزنطية، حتى غ������دا مذهبهم الديني يعرّب 

عن )وعي قومي( و)�ش������عور وطن������ي( واجتاه 

البالد نحو اال�شتقالل.

كل هذا لفت اأنظار البيزنطيني اإىل خطر 

مرباطور  نتائج خطاأ �شيا�ش������تهم. فح������اول االإ

)زينون 474- 491م( ك�شب عطف ال�شوريني 



دمــ�شــق يف عهود اليونان والرومان والبيزنطيني

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 782008

)ان�شطا�س  مرباطور  االإ وا�ش������تمر  وامل�رسيني. 

أتب������اع مذهب  491- 518م( عل������ى تر�ش������ية ا

القائلني بالطبيعة الواحدة..

ووجد العرب الغ�شا�ش������نة يف امل�شيحية ما 

جذبهم اإليها، وحملهم على اعتناقها، ف�شاروا 

أق������وى املوؤيدين ملذهب الطبيعة الواحدة.  من ا

مرباطورية. وزمن عنا�رس قوة االإ

مر )جو�ش������تنيان 527م-  وعندما رغب االأ

565م( يف الزواج من الفتاة ال�شورية اجلميلة 

أبوه������ا ب�������رسوط اأهمه������ا  )تي������ودورا( واف������ق ا

حمافظتها على مذهبها.

مرباطور )جو�ش������تنيان( مهتماً  واإذا كان االإ

مرباطوري������ة الروماني������ة  بتحقي������ق وح������دة االإ

مرباطورة )تيودورا(  ال�رسقية والغربية، فاإن االإ

كانت تعترب �ش������ورية وم�رس العم������ود الفقري 

مرباطوري������ة الت������ي تواج������ه خط������ر برابرة  لالإ

اأوروبة، وخطر ال�شا�شانيني يف ال�رسق.

مرباط������ور  أه������م منج������زات االإ وكان م������ن ا

)جو�ش������تنيان( و)تي������ودورا( جمموعة القوانني 

)دايج�ش������ت/ املوج������ز( التي اعت������ربت مبثابة 

)املعبد املقد�س للعدالة(.

وين�ش������ب بناء )دير �ش������يدنايا( يف الع�رس 

أ�شطورة جو�شتنيان(. البيزنطي اإىل )ا

ويف ع������ام 608م عاد )ك�������رسى الثاين( اإىل 

�شيا�شة الهجوم مكت�شحاً �شورية، خمرباً مدنها. 

فاجته القائد )هرقل( اإىل الق�شطنطينية التي 

ول عام  توج فيها اإمرباط������وراً يف 15ت�رسين االأ

611م يف فرة حرجة. اجته القائد ال�شا�شاين 

)�شهربرز( اإىل �شورية عام 613م فا�شتوىل على 

اأفاميا وهدمها، كما هدم اأنطاكية، وا�ش������توىل 

على دم�ش������ق، ثم تابع زحفه اإىل مدينة )بيت 

املقد�س( التي ا�ش������توىل عليها، وعلى خ�ش������بة 

)ال�ش������ليب املقد�س( التي تعترب اأثمن �شيء يف 

هذه احلياة الدنيا.

مرباطور )هرقل(  ووجه )ك�ش�������رى( اإىل االإ

ر�ش������الة تفي�������س بالغرور ب������ل والوقاحة، مما 

مرباطور )هرقل( يق�ش������م اأن ي�شر اإىل  جعل االإ

ميدان القتال بنف�شه على راأ�س قواته احلربية 

فاهتم هرقل بقتال ال�شا�ش������انيني جدياً، و�شن 

�ش������ت حمالت حربية دامت حتى عام 627م. 

وان�ش������حابهم  ال�شا�ش������انيني  وانته������ت بهزمية 

للدفاع عن عا�ش������متهم، يف وقت ا�شتطاع فيه 

)هرق������ل( اأن يحرق معابد النار يف عا�ش������مة 

)ميديا( ومدينة )زرد�شت(.

عاد )هرقل( اإىل �شورية، وعاد اإليها احلكم 

البيزنطي بكل م�شاوئه.

كانت الت�ش������اوؤالت تردد، من �ش������يكون من 

جديد �ش������ّيد هذه املنطقة، ومل يكن هناك من 

يتوقع ب������اأن القبائ������ل العربي������ة املتقاتلة فيما 

بينها �شتوحدها دعوة )حممد �شلى اهلل عليه 

ميان باخلال������ق العظيم، وكتبه  و�ش������لم( اإىل االإ

أنبيائ������ه املر�ش������لني، يف فرة بلغ  املقد�ش������ة، وا



دمــ�شــق يف عهود اليونان والرومان والبيزنطيني

79 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

فيها ا�شتياء املواطنني درجة جعلتهم يعتربون 

اأعمال ال�شا�شانيني والبيزنطيني مبثابة اأعمال 

)قطاع الطرق(.

أبعاد احلمالت  مل ينتبه البيزنطي������ون اإىل ا

�شالمية، وظنوها كالغزوات العابرة  العربية االإ

ال�شابقة.

ن�ش������ب )خالد بن الوليد( مع�شكره قرب 

)الباب ال�رسق������ي(. وكان املواطن������ون ينفرون 

م������ن ظلم احلكم البيزنط������ي. مما يف�رّس دعم 

أبناء عروبتهم امل�شلمني  املواطنني ال�ش������وريني ا

�شقف  وقيام وفد من وجهاء دم�شق برئا�شة االأ

واملراقب العام للمالية )من�ش������ور بن �رسجون( 

والد )القدي�س يوحنا الدم�شقي( امل�شهور.

ويتح������دث املوؤرخون عن فت������ح )خالد بن 

الوليد( مدينة دم�شق ودخوله الباب ال�رسقي 

أب������ي عبيدة اجل������راح( يف  ولقائ������ه بالقائد )ا

منت�شف ال�شارع امل�شتقيم، يف )ق�رس الربي�س( 

الغ�ش������اين، جانب )كني�شة املق�شالط( يف �شهر 

أيلول 635م وان�ش������حاب  رج������ب عام 14ه�������/ ا

البيزنطيني اإىل جهة ال�شمال.

كما يتحدث املوؤرخ������ون عن ياأ�س )هرقل( 

وان�ش������حابه من �ش������ورية بكلم������ات وداع مثرة 

ف�شهدت دم�شق و�شورية واأقطار الوطن العربي 

عهداً جديداً، وفجراً م�رسقاً، وح�شارة اإن�شانية 

تعترب اإحدى احل�شارات العاملية الكربى.

قا�شي���ون  جب���ل  جوه���رة  ديرم���ران 

املعمارية:

�شهدت دم�ش������ق يف الع�رس البيزنطي بناء 

ديرة اجلميل������ة التي من اأهمها  الكنائ�������س واالأ

)دير مران( يف �ش������فح جبل قا�شيون، يف موقع 

يطل على الربوة( وقد متيز هذا الدير بجمال 

أيقونة  عمارته احلجرية. وكان هيكله ي�ش������م ا

ديني������ة ذات اأهمي������ة فنية وجمالي������ة. تثر يف 

النفو�س م�شاعر وجدانية و�شوفية، واإيحاءات 

روحية ونبيلة.

وق������د تغن������ى اأحد ال�ش������عراء بدي������ر مران 

قائاًل:

ي���ا����ش���ب���اح���ًا ب����دي����ر م�������ران راق����ا

ح���داق���ا ه��ج��ت م��ن��ا ال��ق��ل��وب واالأ

م�����ك ح��ت��ى وم�������ش���ت ن�������ش���م���ة ت�����وؤ

رف����ع����ت ب���ال���ع���ب���ر ف���ي���ك رواق������ا

ون��ظ��رن��ا م���ن رب����وة ال�����ش��ام م���راأى

ق��ل��ب��ن��ا مل ي�����زل ل����ه م�����ش��ت��اق��ا..

وكان قرب الباب ال�رسقي دير عرف فيما 

بعد با�شم )دير خالد(.

ويف �ش������واحي دم�ش������ق ع������دد كب������ر من 

دي������رة اجلميل������ة وخا�ش������ة يف  الكنائ�������س واالأ

معلوال و�شيدنايا، وقاره والنبك، ويربود ودير 

مامرمو�س احلب�شي.. وغرها.

وتعترب دم�ش������ق مدين������ة الكنائ�س اجلميلة 

والذكريات الروحية املقد�ش������ة واملتميزة. واإن 
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)�ش������اوؤول/بول�س( و)حنانيا( و)تقال(..  ق�شة 

جيال. من الق�ش�س الدينية التي تتوارثها االأ

الع����رص  يف  الدم�شقي���ة  الق�ش���ور  م���ن 

البيزنطي:

ومن مباين الق�شور الدم�شقية يف الع�رس 

البيزنطي ما يلي:

- ق�رس هرقل: يف �شفح جبل قا�شيون، يف 

موقع يعرف با�شم )النربني(. وقد عرف هذا 

الق�رس يف الع�رس ال�ش������لجوقي با�ش������م )ق�رس 

�شم�س امللوك(.

- ق�رس يف حي احلريقة: اكت�شف يف حي 

احلريقة اأر�شية ق�رس دم�شقي يعود اإىل الع�رس 

البيزنطي ومن اأجمل بقايا هذا الق�رس لوحة 

ف�شيف�شاء نقلت اإىل املتحف الوطني بدم�شق.

- ق�������رس الربي�������س الغ�ش������اين: ه������و اأحد 

الق�ش������ور الغ�ش������انية. وقد ورد ذكره يف �شعر 

ال�ش������اعر العربي )ح�ش������ان بن ثاب������ت( مادحاً 

اأمراء العرب الغ�شا�شنة قائاًل:

ن����ادم����ت����ه����م ع���������ش����اب����ة  در  هلل 

ول االأ ال����زم����ان  يف  ي��ح��ل��ق  ي���وم���ًا 

عليهم الري�س  ورد  م��ن  ي�شقون 

ال�شل�شل بالرحيق  ي�شفق  ب��ردى 

ثار البيزنطية املكت�شفة يف دم�شق: من االآ

- جذع فتاة من حجر اجلر اكت�ش������ف يف 

حي احلريقة.

- لوح������ة ف�شيف�ش������اء اكت�ش������فت يف ح������ي 

احلريقة.

- لوحة ف�شيف�ش������اء متث������ل قافلة جتارية 

اكت�شفت يف دير العد�س وحفظت يف ب�رسى.

- جمموعات من النقود املعدنية املختلفة 

منها )النقود الدم�شقية( التي تعود اإىل الع�رس 

البيزنطي.

- جمموع������ات احللي الذهبي������ة اجلميلة 

املختلفة.

- بقاي������ا خي������وط ذهبية لث������وب اأمرة من 

الربوكار.. اكت�شفت يف منطقة بانيا�س اجلنوب 

وهن������اك اأحجار كرمي������ة ثمينة اكت�ش������فت يف 

منطق������ة بانيا�س اجلنوب وحفظت يف املتحف 

الوطني بدم�شق.

من اأعام دم�شق يف الع�رص البيزنطي

اأجنبت دم�شق يف الع�رس البيزنطي اأعالماً 

مثل )يوحنا الدم�شقي( الذي دافع عن ال�شور 

أيدينا عاجزة عن  الدينية املقد�ش������ة قائاًل: اإن ا

آباوؤنا، اإمنا نحن  تغير احلدود التي ر�ش������مها ا

نحافظ عل������ى تقاليدنا املوروث������ة. ومن اأجل 

هذا، ن�ش������األ عباد اهلل املوؤمنني اأن يحافظوا 

على التقاليد الروحية.. 

وكان من اأقوال )القدي�س با�ش������يل 329- 

379( ينبغي علينا اأن نعا�رس ال�شعراء واملوؤرخني 

واخلطباء وكل الرجال الذين نظفر منهم باأي 

عون لتثقيف اأرواحنا..(. وا�شتهر بدفاعه عن 

يقونات. واإن تكرمي  ال�ش������ور يو�ش������لنا اإىل  االإ

اأ�شحابها.
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دم�شق عني ال�رصق كله:

تعترب دم�ش������ق من اأهم املدن التي حتدث 

عج������اب والتقدير الكبر  عنها الكث������رون باالإ

مرباط������ور )جوليان 361- 363م(  حتى اإن االإ

و�ش������ف دم�ش������ق بقوله املاأثور: )دم�ش������ق عني 

ال�رسق كله(.
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دم�شق ال�شام يف احلديث النبوي

فيها  قال  التي  وتاجها،  نيا  الدُّ ُة  غرَّ دم�شق،  ام  ال�شَّ وفيحاء  ُف،  يعرَّ املعروف ال 

المارتني: »من مل يزر دم�شق مل يزر اأجمل مدينٍة يف العامل«. وقال عبد املعني امللوحي 

ا�ُس اإال املدن  فيها، يف اإهداء كتاب له �شدر يف اأوائل اخلم�شينيات: »لو مل ي�شكن النَّ

انها اإال دم�شق«. اجلميلة خللت املدن من �شكَّ

82
    د. عزت ال�شيد اأحمد

*

ناقد وباحث يف الرتاث العربي.

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�شلي

*
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دم�سق لي�س������ت معرفة وعلماً وح�سب، بل 

�س������ياء  ف الأ نََّها بها تعرَّ هي معرفة املعارف لأَ

واحلوادث والتَّواريخ، فهي اأقدم عا�س������مٍة يف 

������ام مهد احل�س������ارات ومنبعها،  التَّاريخ، وال�سَّ

نبياء، فقد روى كعب  ديان وموطن الأ ومهد الأ

ام،  أنًَّه »ما بعث اهلل نَِبيًّا اإلَّ من ال�سَّ  ا
)1(

حبار الأ

 .
)2(

������ام« ������ام هاجر اإىل ال�سَّ فاإن مل يكن من ال�سَّ

ولََعلَّ هذا ما حدا مبدير متحف اللوفر بباري�س 

نَّ 
اإىل الق������ول: »يحقُّ لكلِّ اإن�س������اٍن اأن يفخر باأ

 .
)3(

ل������ه وطنان؛ بلده الذي ولد فيه و�س������ورية«

ام. و�سورية قلب ال�سَّ

منذ نحو العقدين عزمت اإحدى املجالت 

على اإ�س������دار عدد خا�سٍّ عن دم�س������ق وطلب 

منِّي يومها رئي�س التحرير اأن اأمده ببحث عن 

دم�سق، ف�سكرته على الفكرتني؛ فكرة اإ�سدار 

عدد عن دم�س������ق، وطلبه من������ي اأن اأعدَّ بحثاً 

يف دم�س������ق لال�س������راك يف هذا امللف. ورحت 

منذ طلب من������ي البحث اأبحث عن فكرة تليق 

أَو الفريد، وِحْرُت  آتي فيها باجلديد ا بدم�سق ا

فكار غ������ر القليلة التي راحت تداعب  بنَْيَ الأ

خميلتي، فُكلََّما عزمت على خو�س غمار فكرة 

������ى احتلت مكانها،  زاحمته������ا فكرة اأجمل َحتَّ

فكار التي ت�سدين  وتراكمت لديَّ الكثر من الأ

رت غر  كلُّ واح������دة منها مبغرياته������ا َحتَّى قرَّ

ة اأن اأعد اأكرث من بحث اأو مو�سوع لدم�سق  مرَّ

التي ع�س������قتها من كرثة روعة ما و�س������فت به 

اأكرث من ع�س������قي لها مم������ا تغلغل يف �رشاييني 

من هوائها ومائها َوِجَواِئها، هذا الذي اأدركت 

فيم������ا بعد طعمه ولون������ه ورائحته، ِحنْيَ بلغت 

ام  م�س������ار ما يجعل ال�سَّ من معرفة املدن والأ

تت�سدر قائمة احلبيبات واملع�سوقات، ف�رشت 

أنا يف اأح�س������انها، وُكلََّما عدت  أ�س������تاق اإليها وا ا

أ�سعر بروحي  أَو ق�رش، ا اإليها بعد غياب؛ طال ا

حملق������ة يف ملوكاتها حتليق اليمام يف ف�س������اء 

موي وبنَْيَ اأيدي زائريه اآمناً مطمئناً  اجلامع الأ

ل يخاف غائلة ول يخ�سى غادرًة.

ْغِم من حتول هواء  ������ى اليوم، وعلى الرَّ َحتَّ

دم�س������ق اإىل �س������حابة دخان يبدو ا�س������ودادها 

أَو مفحا�س، ويظهر  للعيان من دون منظ������ار ا

أثره يف النََّف�ِس وا�س������حاً، ف������اإين اإذا عدت اإىل  ا

خان اإك�سرٌ  نَّ هذا الدُّ
أ أ�سعر ا دم�س������ق من �سفٍر ا

أنًَّه هواء دم�س������ق، واإن كانت  للنَّ�س������وة، ح�سبه ا

ٌة، وت�سطرم يف  در غ�سَّ تنه�س يف �َسَداَرِة ال�سَّ

ابة الف������وؤاد حرقٌة، وتثور يف اللهاة ح�رشجٌة  بوَّ

أنًَّه  حٍد اإل ا من هذا التَّلوُّث الذي ل ذنب فيه لأ

م العلمي والتَّقاين. �رشيبة احل�سارة والتَّقدُّ

مثل هذا الوجع بتج�س������داته الثالث واأكرث 

أي�ساً اإىل جانب ال�سدر والقلب  ياأكل يف اجل�سم ا

خ�رش  واللهاة ُكلََّما تذكر الزنَّار ال�س������حري الأ

الذي كان يلف دم�س������ق م������ن اأطرافها وحتول 

بزحف العمران اإىل باديٍة جديدٍة تن�ساف اإىل 

������ام الوا�سعة، وكتٍل اإ�سمنتية تنت�سب  بادية ال�سَّ

نهار. �سجار والأ مكان الأ

مل يك������ن احل������ال كذل������ك منذ رب������ع القرن 
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أَو من������ذ العقدين الذين فتقا ذهني  املن�رشم، ا

على كتابة هذا املو�س������وع، ولذلك دارت هذه 

أنا اأعيد طباعة هذا  التَّداعي������ات يف الذهن وا

نَّ 
املو�س������وع الذي مل يكتب ل������ه الن�رش حينها لأ

أيها. املجلة عدلت عن را

فكار التي راحت  بعيداً عن املجلة، ومع الأ

تتداع������ى يف ذهن������ي عن دم�س������ق خطر يل اأن 

عر وبداأت  اأجمع ما كتب عن دم�س������ق من ال�سِّ

يَّاٌم وعدلت عن 
أ بذلك فعاًل، ولكن اإن هي اإل ا

نَّ ما كتب عن دم�سق 
أ ينِّ وجدت ا املو�س������وع لأ

�س������عراً ل ميكن اأن حتتويه ع�رشات املجلدات، 

ا  نَّ ة ل ينه�س بها �سخ�س فرٌد واإِ نَّ هذه املهمَّ
أ وا

رت  ار�س������ني. ففكَّ فريٌق كبرٌ من الباحثني والدَّ

أث������ور اجلميل،  يف جم������ع ما قي������ل فيها من املا

أي�س������اً، ولكن حظَّ املو�سوع هنا  وبداأت بذلك ا

مل يكن اأقلَّ من حظِّ �س������ابقه اإل بالقليل القليل 

الذي ل يجد معه الباحث الفرد ما ي�س������جعه 

أي�ساً. على املتابعة لكرثة ما فيه من عبء ا

أف������كار اأخرى كثرةٌ م�س������ابهٌة خطرت يف  ا

الب������ال، ولِكنََّها يف احل������ظ والتقدير نظائر ملا 

�سبق. وللحقِّ والتَّاريخ فاإنَّ احلديث يف دم�سق 

أَو كتب ول  ������ام اأمٌر ل يتمُّ يف �س������فحات ا وال�سَّ

يكتمل مبثلها ول اأقل ول اأكرث. وي�س������هد بذلك 

ع�رشات، بل مئ������ات الكت������ب واملجلَّدات التي 

ام. ويخطئ  اأفردت للحديث يف دم�س������ق وال�سَّ

نَّ مدين������ة يف العامل 
أ م������ن يظنُّ حم�������س الظنِّ ا
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حظيت مبا حظيت به دم�س������ق من بدائع النرث 

������عر، والو�س������ف احلال والتَّ�سوير  وروائع ال�سِّ

اجلمايل.

يُّ موؤلف 
ْغِم من ذل������ك ل يجد اأ وعلى الرَّ

مة  ق������رار يف مقدِّ ا من الإ كتب عن دم�س������ق بدًّ

������ُه عاج������ز عن وفاء  أَنَّ أَو خامتت������ه ِبا الكت������اب ا

هما من الو�سف  ام، حقَّ دم�سق، بل دم�سق وال�سَّ

أبو البقاء  والتَّ�سوير والتَّقريظ والتَّقدير، وذا ا

عبد اهلل البدري، اأحد علماء القرن التَّا�س������ع 

ام  ألَّف كتاباً يف حما�س������ن ال�سَّ الهجري، الذي ا

ام، يقول يف  نام يف حما�سن ال�سَّ ماه نزهة الأ �سَّ

امية ثروة ما  مت حل�رشتك ال�سَّ مته: »قدَّ مقدِّ

ملكه الل�س������ان من جواه������ر حفظها القلب يف 

������در، واأوردتها بخطِّ يدي، وما  �س������ندوق ال�سَّ

، وقطرةٌ من جفن  هي اإلَّ �س������بابٌة من �س������بٍّ

نازٍح حب:

َنَها ا�سِ َمَ ��ْي  َب��ثِّ ِفْ  َت��َن��اَه��ْي��ُت  َوَم���ا 

َدُع �أَ َم����ا  ُق���ْل���ُت  �����ا  ِمَّ  ُ َُ ْك���������� َو�أَ الَّ  �إِ

ل  كث������رةٌ  دم�س������ق  نَّ حما�س������ن 
أ ا لعلم������ي 

تت�س������اعف  �س������فاتها  ت�ستق�سى،واأو�س������اف 

واأعدادها ل حت�س������ى، ق�رشت عن ا�ستيفائها 

أرباب التَّواريخ احل�سنة، وحفيت �سوابق فحول  ا

أو يدركوا ح�رش  رو�س ا اأقالمهم يف ميادين الطُّ

.
)4(

نة« بع�سها يف م�سنفاتهم املدوَّ

ام  نَّ ما قيل يف حما�س������ن دم�سق ال�سَّ
أ وكما ا

أبعد  أك������رث من اأن يح�س������ى وا ومزاياه������ا نرثاً ا

من اأن ي�ستق�س������ى، كذلك ف������اإنَّ ما قيل فيها 

������عر اأكرث من الكث������ر بكثر. ولي�س من  من ال�سِّ

عجب اأن ن�ست�س������هد لبيان هذه احلقيقة بقول 

اأح������د علماء الق������رن الثامن الهج������ري، وهو 

آيبك  العامل ال�س������هر اجلليل �س������الح الدين بن ا

ال�سفدي الذي و�سع كتاباً يف دم�سق هو كتاب 

لباب فيمن حكم بدم�سق من اخللفاء  حتفة الأ

وامللوك والنواب، وقال مما قال يف دم�س������ق: 

�س������عار التي جاءت يف اأو�ساف دم�سق  ا الأ مَّ
أ »ا

، وينبو  وذكر حما�س������نها ف�سيءٌ خارٌج عن احلدِّ

.
)5(

ال�سبط عن ح�رشه، ويكلُّ فيه كلُّ حد«

ه������ذان قولن مما ِقيَْل يف القرنني الثَّامن 

والتَّا�س������ع الهجري، اأي منذ نحو �ستمئة �سنة، 

فكيف لو انتقلنا اإىل املرحلة املعا�رشة، مروراً 

مر  نَّ الأ
أ ابقة. ل اأظنُّ بل اأعتقد ا بالقرون ال�سَّ

ًة. أبلغ واأو�ساف اأكرث دقَّ �سيحتاج اإىل تعابر ا

اإنَّ احلديث، اإذن، على دم�س������ق لي�س اأمراً 

ر اأن ينح�رش يف �سفحاٍت  أبداً، ويتعذَّ ي�س������راً ا

دٍة، كثرٍة.  نًَّه ميت������دُّ اإىل جوانب متعدِّ قليلٍة، لأ

آثرنا اأن  ٌة، طويلٌة، فقد ا ٌة �س������اقَّ نَّ ذلك مهمَّ
ولأ

ها به ر�سول  جنعل حديثاً خم�سو�ساً مبا خ�سَّ

اهلل حممد �سلى اهلل عليه و�سلم.

ام يف حدثنا  ولكن ملاذا قرنَّا دم�س������ق بال�سَّ

وعنواننا؟

احل������قُّ اإنَّ  ال������ذي دعان������ا اإىل ذل������ك اأكرث 

من �س������بب، فبغ�سِّ النَّظر عن ال�رشورة التي 

بط  فر�ست ذاتها هنا، فاإننا مل نخرع هذا الرَّ

������ام، فاإنَّ دم�سق  قران بنَْيَ دم�س������ق وال�سَّ أَو الإ ا
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ام مقرنتان ببع�س������هما بع�ساً على نحٍو  وال�سَّ

������ا تالحميًّا دائم������اً، فاإذا  يكاد يك������ون تالزميًّ

������ام، كما هو معروف، هي بالد  نَّ ال�سَّ
أ تذكرنا ا

أَو �سورية الكربى،  بيعية، ا أَو �سورية الطَّ ام ا ال�سَّ

ة م������ن العري�س اإىل طورو�������س، وجدنا  املمت������دَّ

������ام مِبَنِْزلَِة القلب، بل هي  نَّ دم�س������ق من ال�سَّ
أ ا

ام، وبدم�سق  القلب، بل ما اأكرث ما يق�سد بال�سَّ

أَنََّها دم�سق،  ام اإل على ا ������ام، فال تذكر ال�سَّ ال�سَّ

ام، لي�س يف  أَنََّها ال�سَّ ول تذكر دم�س������ق اإل على ا

مان وح�سب بل منذ زمٍن بعيٍد. هذا الزَّ

ف �لقر�آن �لكرمي

ة كان������ت بالق������راآن ومن وراء  نَّ النُّب������وَّ
ولأ

القراآن فمن امل�ستح�س������ن بل اجلدير، قبل اأن 

ام  ام وال�سَّ نعر�س ملا جاء يف ذكر دم�س������ق ال�سَّ

يفة، اأن ن�س������ر اإىل  حاديث النَّبويَّة ال�رشَّ من الأ

نيَّة الكرمي������ة التي َذَهَب 
آ ي������ات القرا بع�ِس الآ

نَّ مراد اهلل تعاىل منها 
أ ي������ن اإىل ا بَْع�ُس املف�رشِّ

أَو كليهما. ام ا أَو ال�سَّ هو دم�سق ا

�أواًل: �سورة �لتني

يْتُْوِن، َوُطْوِر  يقول اهلل تعاىل: »َوالتِّنْيِ َوالزَّ

 وقد ُروي 
.)6(

» ِ ْ
ِم������ني ، َوه������ذا الَبلَِد الأَ �ِس������يِْننْيَ

أق�س������م اهلل تعاىل  أنًَّه قال: »لقد ا  ا
)7(

عن قتادة

باأربعة م�ساجد، فاإنَّ التني هو م�سجد دم�سق، 

والزيت������ون هو م�س������جد بيت املقد�������س، وطور 

�س������ينني حيث كلَّم اهلل عز وجلَّ مو�س������ى عليه 

. ويف 
)8(

مني مكة امل�رشفة« ال�س������الم، والبلد الأ

رواي������ة اأخرى عن قتادة ذات������ه اأوردها ياقوت 

أنًَّه قال: »والتِّني  َمِويُّ يف معجم البل������دان ا احْلَ

.
)9(

هو اجلبل الذي عليه دم�سق«

أربعة اأجبل  أنًَّه قال: »ا وعن يزيد بن مي�رشة ا

�سة بنَْيَ يدي اهلل تعاىل: طور زيتا، وطور  مقدَّ

�س������ينا، وطور تينا، وطور تيمانا. قال: فطور 

زيتا بيت املقد�س، وطور �س������ينا طور مو�س������ى 

عليه ال�سالم، وطور زيتا م�سجد دم�سق، وطور 

.
)10(

تيمانا مكة امل�رشَّفة«

وعن حممد بن �س������عيب قال: »�سمعت غر 

نَّ التِّني م�س������جد 
أ واحٍد من قدمائنا يذكرون ا

أنهم قد اأدركوا فيه �سجراً من تنٍي  دم�س������ق، وا

. وع������ن عمرو بن 
)11(

قب������ل اأن يبني������ه الوليد«

الدون�س الغ�ساين يف تف�سر التِّني قال: »التِّني 

الم،  م�سجد دم�سق، وكان ب�ستاناً لهود عليه ال�سَّ

.)12(
وفيه تنٌي قدمي«

�رس�ء ثانيًا: �سورة �الإ

يق������ول اهلل عزَّ وجلَّ م������ن قائل يف مطلع 

أَ�رْشَْى ِبَعبِْدِه  �رشاء: »�ُس������بَْحاَن الَِّذْي ا �س������ورة الإ

ْق�َسى  ىَل امْلَ�ْسِجِد الأَ َراِم اإِ لَياًْل ِمَن امْلَ�ْسِجِد احْلَ

نَُّه ُهَو  آيَاِتنَا اإِ يَُه ِم������ْن ا الَّ������ِذْي بَاَرْكنَا َحْولَ������ُه ِلُنِ

 .
)13(

ْر« ِميُْع الَب�سِ ال�سَّ

َة  نَّ ثَمَّ
أ اإذا فتحن������ا كتب التفا�س������ر وجدنا ا

نَّ املق�س������ود 
أ ين على ا �س������به اإجماع بنَْيَ املف�رشِّ

ام.  أَو عموم ال�سَّ بباركنا حوله هو دم�سق ا

عر�ف ثالثًا: �سورة �الأ

عراف:  يقول اهلل تبارك وتعاىل يف �سورة الأ

ا يُ�ْستَ�ْسَعُفْوَن َم�َساِرَق  أَْوَرثْنا الَْقْوَم الَِّذيَْن َكانُْو »َوا
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 .
)14(

ْر�������سِ َوَمَغاِربََها الَِّتي بَاَرْكنَ������ا ِفيَْها...« الأَ

 يقول 
)15(

قال فرات القزاز: »�س������معت احل�سن

ْر�������سِ َوَمَغاِربََها«  يف قوله تعاىل: »َم�َس������اِرَق الأَ

نِّ  ������ام ومغاربها. واأغلب الظَّ اأي م�س������ارق ال�سَّ

نَّ احل�س������ن الب�رشي ذهب ه������ذا املذهب يف 
أ ا

التَّف�س������ر ا�س������تناداً اإىل قوله تعاىل يف �س������ورة 

ْق�َس������ى الَِّذْي بَاَرْكنَا  �رشاء: »...امْلَ�ْس������ِجِد الأَ الإ

َة �س������به اإجماع بنَْيَ  َحْولَ������ُه...«. ال������ذي كان ثَمَّ

نَّ املق�س������ود بباركنا حوله هو 
أ ين على ا املف�رشِّ

د هذا الفهم اأكرث  ام. ويتاأكَّ أَو عموم ال�سَّ دم�سق ا

 .
)16(

ام« مع قول قتادة: »التي باركنا فيها: ال�سَّ

: »التي 
)18(

أ�س������لم عن يزيد بن ا
 )17(

وعن مالك

������ام. وكذلك قال  باركن������ا فيها، قال: قرى ال�سَّ

.
)21(

 وغرهم«
)20(

 وال�سدي
)19(

�سفيان

نبياء ر�بعًا: �سورة �الأ

نبياء:  يق������ول اهلل ع������زَّ وجلِّ يف �س������ورة الأ

ْر�������سِ الَِّت������ي بَاَرْكنَا  ىَل الأَ يْنَ������اهُ َولُْوط������اً اإِ »َوجَنَّ

.
)22(

ِفيَْها«

خم�������رشي اإمام البالغة  ذكر ج������ار اهلل الزَّ

������ة املعتزلة يف تف�س������ره املو�س������وم  أئمَّ واأح������د ا

أُبَيِّ بن  أب������ا العالية روى ع������ن ا نَّ ا
أ ������اف ا بالك�سَّ

ر�س التي بارك اهلل فيها  كعب قول������ه: »اإنَّ الأ

، »وهو حديٌث مرفوٌع عن وله 
)23(

������ام« هي ال�سَّ

. ويبدو هنا الن�س������جام 
)24(

رواي������ات اأخ������رى«

والراب������ط بنَْيَ هذا التف�س������ر وتف�س������ر قوله 

ْق�َسى الَِّذْي بَاَرْكنَا َحْولَُه«.  تعاىل: »امْلَ�ْسِجِد الأَ

الذي اأ�رشنا اإليه قبل قليل.

منون خام�سًا: �سورة �ملوؤ

نَّ 
أ أب������ي اأمامة ا يف احلدي������ث امل������روي عن ا

ية:   �س������لى اهلل عليه و�سلَّم عندما تال الآ
َّ
النَّبي

 .
)25(

» ىَل َربْ������َوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنْيٍ آَويْنَاُهَما اإِ »َوا

قال: »هل تدرون اأين هي؟ قالوا: اهلل ور�سوله 

������ام، باأر�������سٍ يقال لها  اأعل������م. ق������ال: هي ال�سَّ

الغوطة، مدين������ة يقال لها دم�س������ق، هي خر 

.
)26(

ام« مدائن ال�سَّ

أنًَّه  وكذل������ك روى عكرمة عن اب������ن عبا�س ا

قال: »هي دم�س������ق. وعن ناف������ع عن يزيد بن 

بوة املباركة«)27(  �سخربة قال: دم�سق هي الرَّ

وكذل������ك يف معجم البل������دان لياقوت احلموي 

ىَل  آَويْنَاُهَما اإِ : »َوا أنه������م قالوا يف قوله عزَّ وجلَّ ا

« قال: هي دم�سق، ذات  َربَْوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنْيٍ

ق������راٍر وذات رخاء من العي�س و�س������عٍة ومعنٍي 

.
)28(

كثرة املاء«

�ساد�سًا: تعليق

آني������ة الكرمية  ي������ات القرا هذه بع�������س الآ

نَّ املق�س������ود بها 
أ الت������ي ذهب املف�������رشون اإىل ا

������ام، ولََعلَّ مزيداً من  أَو دم�سق ال�سَّ ������ام ا هو ال�سَّ

خرى،  البحث يك�سف عن بع�س التَّف�سرات الأ

نَّ القا�س������م امل�سرك بنَْيَ 
أ ولكنَّ امللفت لالنتباه ا

نَّ الربكة والنَّعيم من اهلل 
أ يات والتف�سرات ا الآ

نَّ املق�س������ود 
أ أينما ورد قال املف�رشون ا تع������اىل ا

آية ق������ال اهلل تبارك  ������ام، فما م������ن ا بهما ال�سَّ

أَو حولها« اإل وذهب  وتعاىل فيها: باركنا فيها ا

ام. َولََعلَُّهم  نَّ املق�س������ود هو ال�سَّ
أ املف�رشون اإىل ا
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�سول حممد �سلى  بنوا ذلك كلَّه على تف�سر الرَّ

ىَل  آَويْنَاُهَما اإِ اهلل عليه و�س������لم لقوله تعاىل: »َوا

نَّ املق�سود بهذه 
أ . ا

)29(
» َربَْوٍة َذاِت َقَراٍر َوَمِعنْيٍ

نَّ دم�سق التي بها هي خر 
أ ام، وا الربوة هو ال�سَّ

ام. مدائن ال�سَّ

ف �حلديث �ل�رسيف

ون قد وقف������وا عند هذه  اإذا كان املف�������رشِّ

املوا�س������ع اخلم�س م������ن الق������راآن الكرمي على 

ام  أَو دم�سق ال�سَّ ������ام ا نَّ املق�س������ود بها هو ال�سَّ
أ ا

يف الكثَر من  فاإنَّ يف احلديث النَّب������ويَّ ال�رشَّ

 �سلَّى اهلل عليه 
ُّ
أ�سار فيها النَّبي املوا�سع التي ا

������ام �رشاحة، و�سنقف فيما يلي  و�سلَّم اإىل ال�سَّ

أبرز هذه املوا�س������ع التي ذكرها ر�س������ول  عند ا

أنَّنا ناأمل اأن  اهلل �س������لى اهلل عليه و�سلم، على ا

تتاح لنا فر�سة ا�ستكمال هذا املو�سع يف بحٍث 

ع اإن �ساء اهلل. مو�سَّ

ة اًل: نزول �لنبوَّ �أوَّ

نَّ ر�س������ول 
أ يف حديث عن خالد بن معدان ا

اهلل �س������لى اهلل تعاىل عليه و�سلم قال: »نزلت 

أماك������ن: مكة واملدينة  ة من ثالثة ا َّ النُّب������وَّ
علي

أُْخِرَجْت م������ن اإحداهنَّ مل ترجع  ������ام، فاإن ا وال�سَّ

. وقد ورد هذا احلديث برواية 
)30(

أبداً« اإليها ا

اأبي داود يف املرا�سيل من روايتيه بقية.

ثانيًا: خري �ملد�ئن

أنًَّه قال ر�س������ول  نام للبدري ا ويف نزه������ة الأ

اهلل �س������لى اهلل عليه و�سلَّم: »�س������تفتح عليكم 

ام فعليكم مبدينة يقال لها دم�سق هي خر  ال�سَّ

ام وف�سطاط امل�سلمني باأر�س يقال  مدائن ال�سَّ

.  والف�س������طاط بك�رش الفاء 
)31(

لها الغوط������ة«

ها: بيٌت من �َسعر، وفيه لغات: ف�سطاط،  و�سمِّ

اط. والف�سطاط امْلِ�رْشُ، وقيل  وف�س������تاط، وف�سَّ

هو مدين������ة مب�رش، وقيل املدين������ة التي بناها 

. وقال الزَّخم�رشي: 
)32(

عمرو بن العا�س مب�رش

الزَّخم�رشي  . وقال 
)33(

»الف�سطاط: اجلماعة«

اأي�ساً ح�س������بما اأورد ابن منظور: »الف�سطاط 

ادق وبه  بنية يف ال�سفر دون ال�رشُّ �رشب من الأ

يت املدينة«)34(. ويف ذلك كلِّه ما ي�سر  �ُس������مِّ

�س������ول �س������لَّى اهلل عليه و�سلم  نَّ مراد الرَّ
أ اإىل ا

أَنََّها  من قوله اإنَّ دم�سق ف�سطاط امل�سلمني هو ا

أَو  أو بيتهم، ا أَو مكان اجتماعه������م، ا مدينته������م ا

أَنََّها مالذهم ومرجعهم. خيمتهم مبعنى ا

ثالثًا: �سوط �هلل

أنًَّه  عن خ������رمي بن فاتك ر�س������ي اهلل عنه ا

�س������مع ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلَّم يقول: 

ام �س������وط اهلل يف اأر�سه، ينتقم بهم  »اأهل ال�سَّ

ممن ي�س������اء من عباده، وحراٌم على منافقيهم 

اأن يظه������روا عل������ى موؤمنيه������م، ول ميوتوا اإل 

. هذا احلديث رواه الطرباين 
)35(

������ا« ا وغمًّ همًّ

مرفوعاً هك������ذا، ورواه اأحمد موقوف������اً َولََعلَُّه 

������واب. ورواتهما ثقات يف علم احلديث،  ال�سَّ

واهلل اأعلم. وهذا احلديث يذكرنا مبا بالقول 

ًة، ويف  ام خا�سَّ ������ائع يف بالد ال�سَّ امل�ستهر وال�سَّ

������ام  ًة، وهو: »ال�سَّ �س������المي عامَّ بلدان العامل الإ

اهلل حاميها«.
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ر�بعًا: دعاء

نَّ 
أ عن عبد اهلل بن عمر ر�سي اهلل عنهما ا

ر�س������ول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم قال: »اللهم 

بارك لنا يف �سامنا، وبارك لنا يف ميننا«، قالوا: 

ويف جندنا؟! قال: هناك الزلزل والفنت، وبها. 

.
)36(

يطان« أَو قال: منها يخرج قرن ال�سَّ ا

اللة.  ������يطان دعوات ال�سَّ قيل يف قرن ال�سَّ

م������اُم الرمذي، وقال:  روى ه������ذا احلديث الإ

حديث ح�سن غريب.

خام�سًا: �ملر�بطون

عن اأبي الدرداء ر�سي اهلل عنه قال: قال 

ام،  ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: »اأهل ال�سَّ

واأزواجهم، وذراريه������م، وعبيدهم،  واإماوؤهم، 

اإىل منته������ى اجلزي������رة، مرابط������ون. فمن نزل 

أَو ثغراً من  مدينة م������ن املدائن فهو يف رباط، ا

.
)37(

الثُّغور فهو يف جهاٍد«

أَو ثغراً«، فق�س������ده  ا قوله: »نزل مدينًة ا مَّ
أ ا

������ام. ه������ذا احلديث رواه  جم������اع بالد ال�سَّ بالإ

رباين وغ������ره عن معاوية ب������ن يحيى اأبي  الطَّ

مطيع، وهو ح�س������ن احلديث، ع������ن اأرطاأة بن 

رداء. أبي الدَّ ثه، عن ا ن حدَّ املنذر، عمَّ

�ساد�سًا: �هلل تكفل بال�سام

عن عبد اهلل بن حوالة قال: »قال ر�س������ول 

مر اإىل  اهلل �سلى اهلل عليه و�سلَّم: �سي�سر الأ

������ام وجنٌد  اأن تكونوا اأجناداً جمنَّدًة، جنٌد بال�سَّ

باليمن وجنٌد بالعراق. ق������ال ابن حوالة: ِخْر 

يل يا ر�س������ول اهلل اإن اأدركت ذلك. فقال عليه 

ام فاإنََّها خرة  ������الم: عليك بال�سَّ الة وال�سَّ ال�سَّ

هلل من اأر�س������ه يجتني اإليها خرته من عباده، 

أبيتهم فعليكم بيمنكم، وا�س������قوا من  ا اإن ا مَّ
فاأ

ل � ويف رواية اأبي داود   فاإنَّ اهلل توكَّ
)38(

غدركم

.
)39(

ام واأهله« ل بال�سَّ � تكفَّ

أبو داود يف م�س������نده،  ه������ذا احلديث رواه ا

وابن حبان يف �سحيحه، ورواه احلاكم وقال: 

�سناد. ورواه الطرباين عن العربا�س  �سحيح الإ

�سول �سلَّى اهلل عليه  بن �سارية بقوله اإنَُّه قام الرَّ

يَُّها النَّا�س تو�سكون 
أ و�سلَّم يف النَّا�س فقال: »يا ا

آخ������ر احلديث«،  اأن تكون������وا اأجن������اداً... اإىل ا

أي�س������اً  از والطرباين ا ورواته ثقات. ورواه البزَّ

رداء بنحوه باإ�سناٍد ح�سٍن. أبي الدَّ من حديث ا

أنًَّه  أي�س������اً ا رباين عن ابن حوالة ا وروى الطَّ

ق������ال: يا ر�س������ول اهلل ِخْر يل بل������داً اأكون فيه، 

أنَّك تبقى مل اأخر عن قربك �س������يئاً.  فلو اعلم ا

فقال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلَّم: عليك 

ام قال: اأتدري  ا راأى كراهيتي لل�سَّ ام. فلمَّ بال�سَّ

ام؟ اإنَّ اهلل عزَّ وجلَّ يقول:  ما يقول اهلل يف ال�سَّ

)يا �سام، اأنت �سفوتي من بالدي، اأدخل فيك 

������ام  ل يل بال�سَّ خرتي من عبادي(. اإنَّ اهلل تكفَّ

.
)40(

واأهله«

ام ميان بال�سَّ �سابعًا: �الإ

عن عبد اهلل بن عمر ر�س������ي اهلل عنهما، 

عن النَّبيِّ �س������لَّى اهلل عليه و�س������لَّم، قال: »اإينِّ 

راأيت عمود الكتاب انتزع من حتت و�س������ادتي، 

فاأتبعت������ه ب�رشي فاإذا هو نوٌر �س������اطٌع عمد به 
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ميان، اإذا وقعت الفنت،  ������ام، األ واإنَّ الإ اإىل ال�سَّ

رباين يف  . هذا احلديث رواه الطَّ
)41(

������ام« بال�سَّ

و�س������ط. واحلاكم، وقال: �س������حيٌح  الكبر والأ

عل������ى �رشطهم������ا. ويف رواية للط������رباين: »اإذا 

ام«. من بال�سَّ وقعت الفنت فالأ

م������ام اأحم������د، ورواته رواة  ويف رواي������ة لالإ

رداء ر�س������ي اهلل عنه  أبي الدَّ ������حيح، عن ا ال�سَّ

قال: »قال ر�س������ول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: 

أنا نائ������ٌم راأيت عمود الكت������اب احتمل  »بين������ا ا

ام. األ واإنَّ  أ�س������ي فعمد به اإىل ال�سَّ من حتت را

.
)42(

ام« ميان، ِحنْيَ تقع الفنت، بال�سَّ الإ

رباين، ورواته ثقات،  مام الطَّ ويف رواية لالإ

عن عبد اهلل بن حوالة ر�س������ي اهلل عنه، عن 

النَّبيِّ �سلَّى اهلل تعاىل عليه و�سلَّم، قال: »راأيت 

������ُه لوؤلوؤة،  أَنَّ أبي�س كا أ�������رشي بي عم������وداً ا ليلة ا

حتمل������ه املالئكة. قلت: م������ا حتملون؟ فقالوا: 

ام. وبينا  عمود الكتاب، اأمرنا اأن ن�س������عه بال�سَّ

أنا نائٌم راأيت عمود الكتاب اختل�س من حتت  ا

نَّ اهلل عزَّ وجلَّ تخلَّى عن 
أ و�س������ادتي، فظننُت ا

ر�س، فاأتبعته ب�رشي، ف������اإذا هو نوٌر  أه������ل الأ ا

������ام. فقال  ������ع بال�سَّ �س������اطٌع بنَْيَ يدي َحتَّى ُو�سِ

ابن حوالة: يا ر�س������ول اهلل ِخْر يل. قال: عليك 

.
)43(

ام« بال�سَّ

ثامنًا: مالذ �مل�سلمني

عن عبد اهلل بن عمر ر�س������ي اهلل عنهما 

قال: »�سمعت ر�سول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم 

ر�س  يقول: �ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار الأ

ر�س  ألزمه������م مهاجر اإبراهي������م. ويبقى يف الأ ا

�������رشار اأهلها، فتلفظهم اأر�س������وهم، وتقذرهم 

������ار م������ع القردة  نف�������س اهلل، وحت�رشه������م النَّ

.
)44(

واخلنازير«

هذا احلديث ي�س������تحقُّ وقفة مطولة رمبا 

يِّ حال من 
ل يكون هذا مكانه������ا، وهو على اأ

رواي������ة اأبي داود عن �س������هر عن������ه. ومن رواية 

احلاك������م عن اأبي هريرة عنه، وقال: �س������حيح 

يخني. على �رشط ال�سَّ

أبيه ر�سي اهلل  وعن �سامل بن عبد اهلل عن ا

عنه قال: »قال ر�س������ول اهلل �س������لَّى اهلل عليه 

مان ناٌر من  و�سلَّم: �ستخرج عليكم يف اآخر الزَّ

ح�رشم������وت حت�رش النَّا�س. قلنا: مبا تاأمرنا يا 

. وهذا 
)45(

ام« ر�س������ول اهلل؟ قال: عليكم بال�سَّ

احلديث من رواية اأحمد، وقد رواه الرمذي 

وقال عنه حديٌث ح�س������ٌن �س������حيٌح. وقد رواه 

أي�ساً ابُن حبان يف �سحيحه. ا

أنًَّه  رداء ر�سي اهلل تعاىل عنه ا أبي الدَّ وعن ا

�سمع ر�سول اهلل �س������لَّى اهلل تعاىل عليه و�سلَّم 

يقول: »يف امللحمة الكربى ف�سطاط امل�سلمني 

باأر�س يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها 

. وهذا 
)46(

دم�سق خر منازل امل�سلمني يومئذ«

نَُّه �س������حيح  احلديث من رواية احلاكم، وقال اإِ

�سناد. الإ

تا�سعًا: �سفوة بالد �هلل

أبي اأمامة ر�س������ي اهلل عنه، عن النَّبيِّ  عن ا

ام �سفوة اهلل  �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم قال: »ال�سَّ
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من ب������الده، اإليها يجتبي �س������فوته من عباده، 

������ام اإىل غرها فب�س������خطه،  فمن خرج من ال�سَّ

. وهذا 
)47(

ومن دخلها من غره������ا فربحمته«

رباين واحلاكم، كالهما  احلديث من رواية الطَّ

عن رواية عفر بن معدان، وهو واٍه عن �سليم 

بن عامر عنه، وقال احلاكم: اإ�سناٌد �سحيٌح.

وروى اب������ن ع�س������اكر يف تاريخ������ه الكبر � 

تاريخ دم�سق � باإ�س������ناده عن الوليد بن م�سلم، 

�س������قع،  عن عب������د اهلل بن عامر، عن واثلة الأ

قال: »قال ر�س������ول اهلل �سلَّى اهلل عليه و�سلَّم: 

آخ������ر اأكرث امل������دن اأهاًل،  �س������تكون دم�س������ق يف ا

أب������دالً، واأكرثها م�س������اجد، واأكرثها  واأكرثها ا

اراً،  أقلَّها كفَّ ������اداً، واأكرثها مالً ورج������الً، وا زهَّ

.
)48(

هلها« وهي معقٌل لأ

وعن زيد بن ثابت ر�س������ي اهلل تعاىل عنه 

قال: »قال ر�سول اهلل �س������لَّى اهلل تعاىل عليه 

������ام، اإنَّ  و�س������لَّم يوماً ونح������ن عنده: طوبى لل�سَّ

حمن با�سطٌة اأجنحتها عليه«. ويف  مالئكة الرَّ

رباين: »قال ر�سول اهلل �سلَّى  رواية اأخرى للطَّ

������ام.  اهلل عليه و�س������لَّم ونحن عنده: طوبى لل�سَّ

حمن  قلن������ا: ما له يا ر�س������ول اهلل؟ قال: اإنَّ الرَّ

. وه������ذا احلديث 
)49(

با�س������ط رحمته علي������ه«

رواه الرم������ذي و�س������ححه. ورواه اب������ن حبان 

ربي باإ�س������ناٍد �سحيٍح  يف �س������حيحه، ورواه الطَّ

باللفظ الثَّاين.

خامت������ة

اإن ما ذكرنا من اأحاديث النَّبيِّ امل�سطفى 

ام هي  �س������لى اهلل عليه و�سلَّم عن دم�سق وال�سَّ

كرث �سهرة. وهي اأحاديث وا�سحٌة  حاديث الأ الأ

أَو  أَو التبيان ا ح ا �رشيحة ل حتت������اج اإىل ال�������رشَّ

أَو التَّاأويل. وهي كله������ا موؤ�رشِّ على  التَّف�س������ر ا

ام. امية ال�سامقة لدم�سق ال�سَّ املكانة ال�سَّ

حاديث  قد يكون بع�ُس �سنِد بع�ِس هذه الأ

أَو مفتقراً اإىل التَّواتر الذي ا�سرطه  �س������عيفاً، ا

وط، ولِكنََّها  دين يف ال�رشُّ رواة احلديث املت�س������دِّ

بتكاملها مع بع�سها مقارنًة ومقاربًة ومقابلًة 

ة قا�سٍم م�سرك بينها ي�سعب  تقودنا اإىل �سحَّ

ام مبديٍح  التَّنازع يف �س������وابيَّته وهو اإيثار ال�سَّ

كب������ٍر مل حتظ به مدينة يف العامل على ل�س������ان 

ز  ر�سول اهلل �سلَّى اهلل تعاىل عليه و�سلَّم. ويعزِّ

�س������الم  م������ن هذه املكانة والقيمة ما �س������بق الإ

ديان  أث������ر عن الأ ������ام، وما ا من تاريخ بالد ال�سَّ

ام ما�سياً  ال�س������ماويَّة يف القيمة التَّاريخية لل�سَّ

نبياء  حيان من جهة كونها اأر�ساً لالأ يف تلك الأ

ينيَّة  ومنبتاً لهم. وم�س������تقباًل يف النُّبوءات الدِّ

������ام اأر�َس انت�سار  أَْجَمَعْت على َجْعِل ال�سَّ التي ا

، اأر�س انت�سار اخلر، اأر�س القيامة.. احلقِّ

فاإذا كان هذا ما قاله ر�س������ول اهلل �س������لَّى 

اهلل تعاىل عليه و�س������لَّم يف دم�سق، وهو الذي 

ْن ُهَو  قال تعاىل فيه: »َوَما يَنِْطُق َعِن الَْهَوْى. اإِ

، فال 
)50(

. َعلََّمُه �َسِديُْد الِقَوْى«
ْ
 يُْوَحى

ٌ
لَّ َوْحي اإِ

أنف�سنا اأمام الكم الهائل  عجب اإذاً يف اأن جند ا
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نثار الذي فا�ست به القرائح،  �سعار والأ من الأ

ام،  وجادت به املواهب يف تقريظ دم�سق وال�سَّ

والتَّ�س������ابق يف اإجادة و�س������فها ومدحا وتعداد 

خ�سائ�س������ها ومزاياها، وبلدانها وقراها، وما 

������جر، والينابيع  هر وال�سَّ فيها من ال������ورد والزَّ

������نائع واملواق������ع، واملنتزهات،  نهار، وال�سَّ والأ

عالم.. وغر ذلك الكثر الكثر. والأ

ه������ذا ال������كالم كلُّه، �س������يَّان اأكان �س������حيح 

أم مل يكن،  التاأويل ملا كان م������ن القراآن الكرمي ا

و�س������يًّان اأكان �س������حيح الن�س������ب اإىل الر�سول 

أم مل يكن �س������حيحاً،  �س������لَّى اهلل عليه و�س������لَّم ا

نَّ النا�������س القدامى التي قراأت ما 
أ ي�س������ر اإىل ا

ق������راأت من القراآن الك������رمي واحلديث النَّبوي 

ام من  ام وال�سَّ يف وجدت يف دم�س������ق ال�سَّ ال�رشَّ

البهاء واجلم������ال واجلالل، واخلر واخلرات 

واخل������الل، والعزِّ والعزة والعزوة... ما جعلهم 

�س������ونها قدا�س������ة منقطعة النَّظر، ربطتها  يقدِّ

ينيَّة ربطاً وثيقاً. بالقدا�سة الدِّ

اإذا اأ�س������فنا اإىل ذلك احلقيق������َة التَّاريخيََّة 

ام الكربى هي  مَّ ال�سَّ
أ ر نكرانها، وهي ا التي يتعذَّ

أَنََّها هي  ول، ومهد التَّاريخ، وا ن�سان الأ مهد الإ

التي َعلََّمت العامل الكتابة والقراءة واحل�س������اب 

نَّ دم�سق اأقدم 
أ عر واملو�سيقى.. وا والفلك وال�سِّ

نَّ اأهل 
أ عا�س������مٍة ماأهولٍة يف التَّاريخ.. وجدنا ا

وليٍَّة تاريخيٍَّة كربى 
������ام الكربى اأمام م�س������وؤ ال�سَّ

ام. فهل من م�ستمع؟! ام وال�سَّ جتاه دم�سق ال�سَّ

ا اأ�شلم  هو كعب بن مانع احلمريي، كان يهوديًّ  -1

بعـــد وفاة الر�شول �شلى اهلل عليه و�شلم. �شكن 

حم�س ومات بها �شنة 32هـ. انظر ترجمته يف 

�شري اأعالم النبالء ـ ج3 ـ �س489.

اأبو البقاء عبد اهلل بن حممد البدري امل�رصي   -2

نـــام يف حما�شـــن ال�شام ـ  الدم�شقـــي: نزهـــة االأ

م�رص ـ 1341هـ ـ �س13.

بـــاب هـــذا القول مـــن املاأثـــورات التي قـــلَّ اأن   -3

ثار يف العامل كله. يجهلها مهتم بالتاريخ واالآ

آيبك ال�شفدي: حتفة  �شالح الدين خليل بن ا  -4

لباب فيمن حكم بدم�شق من اخللفاء  ذوي االأ

وامللوك والنواب ـ �س39.

نام يف حما�شن ال�شام ـ �س8. البدري: نزهة االأ  -5

الهوام�ش

يات 1 ـ 2 ـ 3. آن الكرمي ـ �شورة التني ـ االآ القرا  -6

قتـــادة: هو قتـــادة بن دعامـــة ال�شدو�شي، فقيٌه   -7

ن�شـــاب. روى لـــه اأ�شحـــاب كتـــب  آن واالأ بالقـــرا

احلديـــث ال�شتـــة. تـــويف �شنـــة 118هــــ. انظـــر 

ترجمتـــه يف: تذكرة احلفـــاظ لل�شيوطي ـ ج1 

عيـــان البن  ـ �ـــس115. وكذلـــك يف: وفيـــات االأ

خلكان ـ ج1 ـ �س427.

ـ  ال�شـــام  نـــام يف حما�شـــن  االأ البـــدري: نزهـــة   -8

�س20.

ياقـــوت احلموي: معجم البلـــدان ـ دار �شادر ـ   -9

بريوت ـ 1977م ـ ج2 ـ �س464.

ـ  ال�شـــام  نـــام يف حما�شـــن  االأ 10- البـــدري: نزهـــة 

�س20.



دم�شق ال�شام يف احلديث النبوي

93 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

11- م. �س ـ ذاته.

12- م. �س ـ ذاته.

ية 1. �رصاء ـ االآ آن الكرمي ـ �شورة االإ 13- القرا

يات 1 ـ 2 ـ 3. آن الكرمي ـ �شورة التني ـ االآ 14- القرا

15- احل�شن: هو اأبو �شعيد، احل�شن بن اأبي احل�شن 

بـــن ي�شار، اأحد اأبرز اأعـــالم التابعني. كان اأبوه 

ن�شاري، ولد يف بيت اأم  موىل لزيد بن ثابت االأ

�شلمة ر�شي اهلل عنها، قبل �شنتني من وفاة عمر 

بـــن اخلطاب، �شكن املدينـــة، وتزوج يف خالفة 

عمـــر ر�شي اهلل عنه باأم احل�شن واأ�شمها خرية، 

م املوؤمنني اأم �شلمة املخزومية.  كانـــت موالة الأ

ا�شتهـــر ب�شـــدة الزهـــد والتقوى والـــورع، وكان 

اأبرز علماء ع�رصه، واأ�شتاذًا ملن بعد من اأجيال 

العلمـــاء. تويف يف غـــرة رجب ليلة اجلمعة يف 

وىل. العام العا�رص بعد املئة االأ

لباب ـ �س32. 16- ال�شفدي: حتفة ذوي االأ

17- مالـــك: هـــو مالك بـــن اأن�س، �شاحـــب املذهب 

ثي ع�ـــرصه. تويف  املالكـــي. كان من كبـــار حمدِّ

�شنة 179هـ. انظر ترجمته يف: تذكرة احلفاظ 

عيان  لل�شيوطيـ  �س207، وكذلك يف وفيات االأ

البن خلكان ـ ج4 ـ �س135.

، وتويف �شنة  18- يزيـــد بن اأ�شلم: مف�رصِّ ثقٌة، تابعيٌّ

136هــــ. انظر ترجمتـــه يف �شري اأعالم النبالءـ  

ج5 ـ �س316. وكذلك يف الوايف بالوفيات ج15 

ـ �ـــس23. وكذلك يف تاريخ دم�شق الكبري ـ ج5 ـ 

�س439.

19- �شفيـــان: هـــو �شفيـــان الثوري، �شيـــد احلفاظ، 

فات يف  �شاحـــب مذهب يف احلديـــث، له م�شنَّ

الفرائ�س واحلديث. تـــويف �شنة 161هـ. انظر 

ترجمتـــه يف �شري اأعـــالم النبالءـ  ج7ـ  �س229. 

وكذلـــك يف الـــوايف بالوفيـــات ـ ج15 ـ �س178. 

عيان ـ ج2 ـ �س386. وكذلك يف وفيات االأ

20- ال�شـــدي: هـــو اإ�شماعيـــل بـــن عبـــد الرحمـــن 

. تويف �شنة 127هـ. انظر  ٌ ال�شـــدي، اإماٌم ومف�رصِّ

ترجمتـــه يف �شري اأعـــالم النبالءـ  ج5ـ  �س264. 

وكذلك يف الوايف بالوفيات ـ ج9 ـ �س142.

لباب ـ �س32. 21- ال�شفدي: حتفة ذوي االأ

ية 71. نبياء ـ االآ آن الكرمي ـ �شورة االأ 22- القرا

لباب ـ �س32. 23- ال�شفدي: حتفة ذوي االأ

24- انظر تف�شيل ذلك عند الزخم�رصي: الك�شاف 

ـ ج3 ـ �س 126.

ية 50. آن الكرمي ـ �شورة املوؤمنون ـ االآ 25- القرا

26- لهذا احلديث روايات عديدة ميكن مراجعتها 

مـــن  ول  االأ املجلـــد  ع�شاكـــر،  ابـــن  تاريـــخ  يف 

ال�شفحـــة 192 حتى 202. وقـــد ذكر احلديث 

لبابـ   يف اأكـــر مـــن مكان مثل: حتفـــة ذوي االأ

�س37.

لباب ـ �س37. 27- ال�شفدي: حتفة ذوي االأ

ـ  ج2  ـ  البلـــدان  معجـــم  احلمـــوي:  28- ياقـــوت 

�س464.

ية 50. آن الكرمي ـ �شورة املوؤمنون ـ االآ 29- القرا

30- انظر احلديث عند احلافظ املنذري: الرتغيب 

والرتهيب ـ ج3 ـ �س515.

نام يف حما�شن ال�شام ـ �س9. 31- البدري: نزهة االأ

32- ابن منظور: ل�شان العرب ـ مادة ف�شط.

33- الزخم�ـــرصي: اأ�شا�س البالغـــة ـ بريوت ـ 1979م ـ 

مادة ف�شط.

34- ابن منظور: ل�شان العرب ـ مادة ف�شط.

35- انظـــر ذلك عند املنذري: الرتغيب والرتهيب ـ 

ج3 ـ �س 512.
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36- م. �س ـ �س 515 ـ 516.

37- م. �س ـ �س 515.

38- ُغُدُركـــم: جمـــع غديركـــم، ن�شبـــة اإىل غديـــر، 

وجمعها ُغُدٌر، والغدير هو جمتمع املاء.

39- انظر ذلك عند املنذري يف: الرتغيب والرتهيب 

نام ـ  ـ ج3 ـ �ـــس512. وعند البدري يف: نزهة االأ

�س95.

ـــراين مـــن طريقـــني  40- هـــذا احلديـــث رواه الطَّ

ـــدة. انظـــر ذلـــك يف الرتغيـــب  اإحداهمـــا جيِّ

والرتهيب ـ ج3 ـ �س512.

41- املنذري: الرتغيب والرتهيب ـ ج3 ـ �س514.

42- م. �س ـ ذاته.

43- م. �س ـ ذاته.

44- م. �س ـ �س513.

45- م. �س ـ �س515.

46- م. �س ـ �س516.

47- م. �س ـ ذاته.

48- ابن ع�شاكر: تاريخ دم�شق الكبريـ  ج1ـ  �س 166. 

لباب ـ  وكذلـــك عند ال�شفدي: حتفـــة ذوي االأ

�س37.

49- املنذري: الرتغيب والرتهيب ـ ج3 ـ �س 515.

يات 3 ـ 4 ـ 5. آن الكرمي ـ �شورة النجم ـ االآ القرا  -50



ال�شناعة اليدوية الدم�شقية

ال�صناعات اليدوية وتاأهيل ال�صناع:

الكهربائية  الطاقة  على  واالعتماد  امليكانيكية  لة  االآ ظهور  من  الرغم  على 

فاإن ال�صناعات اليدوية مازالت منت�رشة يف بالد ال�صام، بل اإنها ارتقت اإىل م�صاف 

بداعية واأ�صبحت فنًا تطبيقيًا متميزًا. ومنذ بداية القرن الع�رشين  ال�صناعات االإ

ظهرت مدار�س لتعليم احلرف اليدوية ومازالت حا�رشة اإىل جانب معاهد حمدثة 

ومراكز خا�صة بتعليم وتطوير الفنون التطبيقية، اأي احلرف وال�صناعات اليدوية، 

كما اأقيمت متاحف خا�صة لهذه ال�صناعات اليدوية والتي انقر�س بع�صها. على اأن 

مر اليوم. تاأهيل ال�صانع اليدوي مل يكن مدر�صيًا كما هو االأ

95
          د. عفيف بهن�صي

*

ثار واملتاحف �صابقًا باحث وموؤرخ ومدير عام االآ

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�صلي.

*
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مازالت ال�ص������ناعة اليدوي������ة عماًل دقيقاً 

يتطلب دربة وا�ص������عة وثقاف������ة عملية طويلة، 

ومل تك������ن هناك ثمة معاهد لتكوين املحرتفني، 

بل كانت الور�ص������ات هي املعاهد العملية لهذه 

ال�صناعة اأو هذا )الكار( كما يقولون.

ويبت������دئ العامل �ص������غرياً يف التدرب على 

أ�������رار هذا الكار  يد ال�ص������انع، ال������ذي يعلمه ا

�ص������يئاً ف�صيئاً طيلة �ص������نوات، حتى اإذا مهر يف 

أباً له بال������كار، يكفله  عمله، اأ�ص������بح معلم������ه ا

جازة يف احتفال طقو�ص������ي ي�صمى  ويقدمه لالإ

)ال�ص������د( اإىل �ص������يخ ال������كار، ال������ذي يقدم له 

الن�ص������ائح والتحذيرات فيقول له مثاًل، )كن 

�ص������ادقاً واأميناً واعلم اأن كارك مثل عر�صك، 

حافظ عليه مبقدرتك.. واإياك اأن تخون اأهل 

احلرفة، واخلائن يدينه الديان(.

واالرتقاء اإىل رتبة )ال�ص������انع املعلم( كانت 

ظفراً كب������رياً يعادل احل�ص������ول على الدرجة 

الثانوي������ة ال�ص������ناعية، اإذ بعده������ا يحق له اأن 

أو ي�صتقل بفتح م�صنع  يح�صل على اأجر جيد ا

للزخرفة، ثم هو ي�ص������بح �صيخاً للكار ينتخب 

من قبل اأهل الكار من معلمني، ويكون له �صاأن 

يف قيادة الكار و�صبط نظامه، وتو�صيع ثقافة 

وجتارب العاملني فيه �ص������من نطاق النقابة، 

وقد يحا�ص������ب ويعاق������ب املخط������ئ واملق�ر، 

ومن العقوبات اللطيفة التي يفر�ص������ها �ص������يخ 

الكار على العاملني اأن يعلق على بابه غ�ص������ناً 

اأخ�������راً، وهذا يعني اأن العام������ل مدان، واأن 

علي������ه اأن يدعو اأهل ال������كار اإىل وليمة تكفرياً 

عن ذنبه يف خروجه عن قواعد الكار.

الفخار واخلزف

ن�صان وما  يف جميع ع�صور التاريخ كان االإ

يزال يبحث عن و�صائل مفيدة لتاأمني حاجاته 

املعا�ص������ية واالجتماعي������ة. وكان������ت العنا�������ر 

الطبيعية من طني وخ�صب وحجر هي الو�صائل 

أ�صهل  التي �صنع منها اأدواته، ولعل الطني كان ا

ن�صان،  هذه الو�صائل واأكرثها مطواعية ملهارة االإ

ومنها ت�صنع مداميك اجلدران، ومنها ت�صنع 

أو ت�ص������نيع  ال�ص������فائح والكوؤو�������س الفخارية، ا

أو ت�ص������نع منها قراطي�س  التماثيل والتمائم، ا

ألواح وعندما اكت�صف النار  للكتابة على �صكل ا

انتقل الطني من مرحلة التجفيف بتاأثري ال�صم�س 

فران، فاأ�صبحت اأكرث قدرة على   باالأ
ّ
اإىل ال�صي

الدميومة ل�صالبتها، ثم انتقلت بعد ذلك اإىل 

أو لونني، بخطوط  ر�صم �صطوحها بلون وحيد ا

رمزي������ة، مل تلبث اأن اأ�ص������بحت اأكرث تعبرياً عن 

�صورة النبات اأو احليوان.

اإن جميع املكت�ص������فات الفخارية التي تعود 

أو اإىل بداية  اإىل الع�ر احلجري يف املريبط ا

التاري������خ يف تل حل������ف، اأو على امت������داد نهر 

ن�صان  الفرات، مازالت �صاهداً على اعتماد االإ

على هذه الو�صائل الفخارية قبل اأن يتمكن من 

اكت�ص������اف املعدن، ولكن مادة الطني ا�صتمرت 
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أ�صا�صية لل�صناعات  وحتى يومنا هذا و�ص������يلة ا

واين  اليدوية الراقية، والتي متثلت يف اإنتاج االأ

لواح والبالطات.  أو االأ اخلزفية ا

 اخلزف:

انتقلت �ص������ناعة الطني كي تلبي حاجات 

جمالي������ة اإ�ص������افة للحاج������ات اال�ص������تعمالية، 

وخا�ص������ة عندما مت ا�صتعمال حرق الطني مع 

كا�صيد املعدنية كاألوان اأو كربيق معدين. االأ

أبرز  هكذا اأ�ص������بحت �صناعة اخلزف من ا

ال�صناعات اليدوية الفنية يدعمها ال�صالطني 

وال������والة، لتك������ون م������ن املقتني������ات والهداي������ا 

أب������رز مراكز  النفي�ص������ة. وكان������ت دم�ص������ق من ا

�ص������ناعة اخلزف واإليها ين�صب اخلزف الذي 

انتق������ل اإىل القاهرة عا�ص������مة املماليك، ويف 

املتاحف الوطنية والعاملية مناذج من اخلزف 

امل�صنوع يف �صورية والذي انت�رت �صناعته يف 

بي�س املتو�ص������ط. وكانت الرقة  مدن حو�س االأ

والر�صافة موطن �صناعة اخلزف منذ القرن 

الثامن امليالدي. وقد تاأثرت هذه ال�ص������ناعة 

آ�ص������يا  نتاج اخلزيف الذي انتقل من �رقي ا باالإ

عن طريق احلرير

 اعتم������د اخلزافون على الط������ني املحلي 

املتوفر يف �ص������فاف نهري الفرات والعا�صي، 

أو  أو �راج ا آني������ة ا وبعد ت�ص������كيله على �ص������كل ا

حيوان، يغطى بطبقة من الطالء تر�صم عليه 

كا�ص������يد املعدنية، ثم  زخ������ارف وكتاب������ات باالأ

وىل بحرارة عالية، ثم حترق  حترق للم������رة االأ

بحرارة منخف�صة للو�ص������ول اإىل بريق معدين 

.Luster
لق������د انتقلت �ص������ناعة اخل������زف هذه اإىل 
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الف�ص������طاط يف م�ر، وا�ص������تمرت �صائدة يف 

آلية تعتمد  جميع الع�صور حتى اأ�صبحت اليوم ا

على القوالب اجلاهزة.

لواح اخلزفية:  الأ

يف جميع املباين القدمية وخا�صة امل�صاجد 

ألواح اخلزف  ا والتكاي������ا واملدار�س، مازال������ت 

فاريز حتمل  »القي�ص������اين« تغطي اجلدران واالأ

ت�ص������كيالت زخرفي������ة ملونة بعنا�������ر نباتية 

حمرفة وبكتابات.

أو البالطات ال  ل������واح ا و�ص������ناعة ه������ذه االأ

تختل������ف عن �ص������ناعة اخلزف، فه������ي تعتمد 

لوان  لواح وعلى االأ على الطني يف ت�ص������كيل االأ

كا�صيد يف زخرفتها. واالأ

ل������واح يدوياً اإىل  وترجع �ص������ناعة هذه االأ

الع�ر العبا�ص������ي. وازدهرت يف دم�صق وحلب 

منذ الق������رن الرابع ع�ر، وه������ي تختلف عن 

لواح التي ا�ص������تهرت يف الع�������ر العثماين  االأ

�ص������ادرة عن مدينتي كوتاهية واإزتيك، والتي 

غطت جدران الق�صور وامل�صاجد يف ا�صتانبول، 

كق�ر ط������وب كابي وم�ص������اجد ال�ص������ليمانية 

لواح التي  حمدية وع�رات اأخرى. اأما االأ واالأ

نراه������ا يف م�ص������جد حمام ومدف������ن التوريزي 

أو  بدم�ص������ق والتي تعود اإىل الع�ر اململوكي، ا

ل������واح التي تعود اإىل ع�ر الحق واملوجودة  االأ

يف دم�ص������ق اليوم يف التكية ال�ص������ليمانية ويف 

مباين الدوري�صية وال�صنانية.

ويف مدفن ال�صلطان �صالح الدين وجامع 

حمي الدي������ن بن عربي فاإنها �ص������ناعة يدوية 

زرق  �ص������امية، تتمي������ز باألوانه������ا الب������اردة كاالأ

خ�ر، اإىل جانب اللون  �صود واالأ الكوبالت واالأ

الباذجناين مع غياب اللون البندوري. 

لواح الدم�ص������قية بالندرة بعد اأن  متتاز االأ

موي  فق������د معظمها بع������د حريق امل�ص������جد االأ

ألواحه  يف القرن التا�ص������ع ع�ر، وما بقي من ا

الن������ادرة يعد حتفى فنية غالي������ة. ومن املوؤكد 

لواح  اأن ثم������ة تبادالً باخلربات مع �ص������ناعة االأ

اخلزفية الرتكية.

ومنذ نهاية القرن التا�ص������ع ع�ر، توقفت 

ه������ذه ال�ص������ناعة اليدوي������ة بع������د اأن ظهرت 

أ�صهرها ما ينتجه م�صنع  لية وا ال�ص������ناعات االآ

يلدز يف ا�صتانبول

واين   �صناعة الأ

عند زيارة املتحف الوطني بدم�ص������ق، فاإن 

واين الزجاجية يك�ص������ف عن عراقة  جن������اح االأ

أ  هذه ال�صناعة الزجاجية اليدوية، التي ابتدا

ول قبل امليالد، حيث  لف االأ ظهوره������ا منذ االأ

كانت املراكز الفينيقية املمتدة من ال�ص������واحل 

�ص������بانية  ال�ص������ورية �رقاً وحتى ال�ص������واحل االإ

غرباً وخا�ص������ة يف قرطاجنة، ت�ص������در روائع 

ل������ف زهرة«  واين الزجاجي������ة امل�ص������ماة »االأ االأ

أوان  Millefiori، وهي على �ص������كل قوارير وا
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موؤلفة من طبقات متموجة ملونة من الزجاج 

باأداة ت�صبه امل�صط.

وتتم �ص������ناعة الزج������اج بطحني مزيج من 

الرمل والقلي واحلجر الكل�ص������ي، ثم ي�ص������خن 

امل�ص������حوق بدرج������ة عالية ت�ص������ل اإىل 1500 

درجة، حتى ي�ص������بح املزيج هالمياً ي�ص������اعد 

أواٍن مفرغة  أو ا ألواحاً م�صطحة ا على ت�ص������كيله ا

أنب������وب مع������دين لنف������خ املزيج،  ع������ن طري������ق ا

ومازالت هذه الطريقة م�صتعملة حتى اليوم، 

نراه������ا وا�ص������حة يف مراكز �ص������ناعة الزجاج 

أي�ص������اً  اليدوية يف دم�ص������ق.كما نراها مطبقة ا

يطالية،  يف موران������و قرب مدين������ة البندقية االإ

�صالمي  والتي اأ�صبحت تعيد اإنتاج اخلزف االإ

التقليدي منذ القرن الثامن ع�ر، جتلى ذلك 

باإنتاج القناديل وامل�صاكي مقلدة برباعة.

وكان������ت هذه ال�ص������ناعة ق������د انتقلت مع 

عماله������ا اإىل �ص������مرقند باأمر تيم������ور لنك، ثم 

اأ�صبحت �ص������رياز يف عهد ال�صاه عبا�س مركزاً 

هاماً لهذه ال�صناعة اليدوية مزينة مبنمنمات 

فار�صية.

م������ن  كث������ري  ويف  أوروب������ا  ا متاح������ف  ويف 

الكاتدرائيات مناذج زجاجية �صنعت يف ال�صام 

اأو م�ر، من اأهمها امل�ص������كاوات اأي امل�صابيح 

الزجاجية املموجة والتي نرى مناذج منها يف 

متحف املرتوبوليتان يف نيويورك ويف متحف 

�ص������المي. ويتحدث املقريزي عن  القاهرة االإ

الروائ������ع الزجاجي������ة الت������ي نهب������ت من ق�ر 

اخلليف������ة الفاطم������ي والتي نرى بع�ص������ها يف 

متاحف العامل.

واين الزجاجية  ويقب������ل اله������واة عل������ى االأ

أو  املزخرفة باأ�صكال موؤلفة من دوائر منفوخة ا

أو ملونة  أو منقا�س، ا خمتوم������ة معاجلة مبلقط ا

بري�صة، اأو مر�صوفة بالربيق املعدين، اأو مذهبة 

بري�صة دقيقة وبفر�صاة للتلوين الذهبي.

ناء يطلى بامليناء ن�ص������ف  وبعد ح������رق االإ

ال�ص������فاف م������ن ذائب الر�ص������ا�س، ث������م يلون 

كا�ص������يد املعدنية. واإىل جانب الزجاج كان  باالأ

البلور النقي الذي يجلب احلظ ل�صاحبه كما 

يقال. 

ومازالت �ص������ناعة الزجاج اليدوية قائمة 

�ص������واق واملراكز  حتى اليوم نرى نتاجها يف االأ

ال�صياحية.

وتط������ورت �ص������ناعة الزجاج ك������ي تعتمد 

على القوال������ب املعدنية، وعلى الزجاج املك�ّر 

بعد غ�ص������له من ال�صوائب، ثم يدفع اإىل حو�س 

االن�صهار ثم اإىل حو�س الت�صفية ،وبعدها يتم 

أنبوب حديدي  نف������خ الزجاج امللون بو�ص������اطة ا

أو بو�ص������عه يف قوالب معدنية بو�صائل  طويل، ا

آلية م�صتحدثة. ومنذ منت�صف القرن الع�رين  ا

ظهر معمل الزجاج وال�صناعات اخلزفية يف 

فران  الت واملحركات واالأ دم�صق م�صتخدماً االآ

املتنوعة.
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 الزجاج الفني:  

يتهافت النا�س وخا�ص������ة ال�ص������ياح القتناء 

�صور مر�ص������ومة على الزجاج، ومتثل م�صاهد 

من الق�ص�������س ال�ص������عبية مثل ق�ص�������س عنرت 

وعبلة والزير �صامل واأوال

ويقوم امل�صور بر�صم معكو�س على الزجاج 

باألوان خمتلفة، وهي ر�ص������وم حمّورة �ص������اذجة 

ولكنها معربة عن امل�ص������مون الق�ص�صي، وقد 

أ�ص������ماء بع�س امل�ص������ورين م������ن اأمثال  برزت ا

)متويل( و)علي امل�ص������ور( و)حرب التيناوي( 

أبو �صبحي التيناوي(. وابنه )ا

عند زيارة املتحف الوطني بدم�ص������ق فاإن 

واين الزجاجي������ة من كوؤو�س  جمموعة م������ن االأ

وقماقم من الزجاج الكثيف ذي اللون الع�صلي، 

نراه������ا مزين������ة بخط������وط دقيقة م������ن امليناء 

البي�ص������اء امللتفة ب�ص������كل حلزوين وبتموجات 

ناء.  حول االإ

نتاج هذا الزجاج  وكانت �ص������ورية مركزاً الإ

املم������ّوه منذ ما قب������ل التاري������خ، وازدهرت يف 

�ص������المي يف دم�صق وحلب و�صدرت  الع�ر االإ

اإىل اأوروبا مع احلج������اج والرحالة وهو زجاج 

أكا�ص������يد الر�ص������ا�س  ثقيل، يدخل يف تركيبه ا

والق�صدير واملرو.

هو طريق������ة لتغليف النواف������ذ والفتحات 

العلي������ا، بزخ������ارف زجاجي������ة �ص������فافة ملونة 

أو ال�صم�صيات،  ويطلق عليها ا�ص������م القمريات ا

اإذ ينفذ من خاللها �ص������وء ال�ص������م�س والقمر، 

وهي جتمع بني الوظيفة اجلمالية الزخرفية، 

وب������ني الوظيفة النفعية، اإذ اإنها حتجب الغبار 

وال�صوت واملناخ اخلارجي عن الداخل. ولقد 

�صالم،  ا�ص������تعملت هذه الطريقة منذ بداية االإ

وكانت غالباً عبارة عن زخارف ج�صية مفرغة 

ثم اأ�صيف اإليها الزجاج امللون.

ونرى ذلك منت�راً يف ال�ص������ام وم�ر ويف 

ال�صعودية. ويعترب يف اليمن من مظاهر العمارة 

�صا�صية. وهذه الزخارف الزجاجية هند�صية  االأ

أو نباتي������ة موؤطرة ومثبت������ة باجل�س. وطريقة  ا

ذلك اأن يح�ر اأوالً الت�صميم الزخريف املالئم 

للفتحة واملكان، ثم يقوم ال�صانع باإعداد اإطار 

بعاد الفتحة. ثم يتم اإعداد  خ�ص������بي مطابق الأ

طار على  اجل�س مع املاء، لي�ص������كب �صمن االإ

�ص������كل لوح م�ص������طح جاف ولكنه طري �ص������هل 

احلفر، ثم يل�صق الزجاج املقطع تع�صيقاً على 

فراغ������ات ال�ص������طح، ثم ينته������ي العمل برتميم 

خطاء واإزالة ال�ص������وائب. وه������ذه الطريقة  االأ

تختلف عن لوحات الكني�صة التي تعتمد على 

اأ�رطة الر�ص������ا�س يف تع�ص������يق الزجاج ولي�س 

على اجل�س.

 الف�صيف�صاء:

يف جميع حوا�ر البحر املتو�صط �صواهد 

على �صناعة يدوية فنية تقوم على ر�صم اأحداث 

وهيئات وزخارف وكتابات باإ�ص������لوب مب�صط، 
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ولكن هذا الر�صم يعتمد على ر�صف ن�صو�س 

ف�صيف�ص������ائية ملون������ة، حجري������ة اأو زجاجية، 

لواح التي  أبع������اد االأ ر�ص������فاً حمكماً موزعاً يف ا

أو الق�صور.  تزين اأر�صيات اأو جدران املعابد ا

ويغطي هذا الر�صف اأجزاء ال�صورة كي ي�صكل 

لوحة متكاملة ملونة.

وطريق������ة ه������ذا العم������ل الفن������ي اليدوي 

الف�صيف�ص������ائي، تعتم������د عل������ى ف�ص������و�س اأو 

مكعبات ال تتجاوز اأ�صالعها ال�صنتييم الواحد 

يقطع من ال�صخور امللونة ومكعبات زجاجية 

ملونةحت�������ر من معج������ون الزج������اج املعالج 

بال�ص������يليكات الذائبة بفعل احل������رارة العالية، 

كا�ص������يد وت�ص������ب يف قوالب حمجرة  وتلون باالأ

على �صكل مربعات لت�صهيل قر�صها وحت�صريها 

للر�صف والتن�صيد.ثم توزع الف�صو�س امللونة 

ح�ص������ب �ص������ور حت�ص������ريية �ص������من خط������وط 

اإن�صيابية نظامية، وتثبت الف�صو�س على قما�س 

خططت عليه معامل املو�صوع الفني، ثم تل�صق 

عليه الف�ص������و�س مقلوبة ف�صاً ف�صاً. وبعد اأن 

ينتهي التن�صيد ي�صكب عليه مالط من اجل�س 

والق�ص������ب، اأو من اال�ص������منت امل�صلح ثم يقلب 

لوحاً ثابتاً يو�صع يف مكانه.

وم������ن اأقدم الف�صيف�ص������اء ما اكت�ص������ف يف 

حفائر بومب������ي يف اإيطاليا وال������ذي يعود اإىل 

غريقي، وميثل موقعة اإي�ص������و�س 330  العهد االإ

ق.م، بني اال�ص������كندر املكدوين وبني دارا ملك 

الفر�������س. ث������م انت�ر ه������ذا الف������ن يف الع�ر 

الروماين والبيزنطي يف املباين الدينية، نرى 

آثاره يف متاحف باردو يف تون�س، ويف متاحف  ا

املعرة وال�صويداء واأفاميا يف �صورية. وا�صتوى 

�ص������المي، ونرى  الف�صيف�ص������اء يف الع�������ر االإ

موي الكبري يف دم�صق،  �صواهده يف اجلامع االأ

موية،  ويف قب������ة ال�ص������خرة، ويف الق�ص������ور االأ

وتب������دو موا�ص������يعه زخرفية نباتي������ة، اأومتثل 

ندل�س  م�صاهد معينة. وانتقل هذا الفن اإىل االأ

حيث نراه يف جامع قرطبة، كما ا�صتمر ظهوره 

يف الع�ر اململوكي كما يف زخارف املدر�ص������ة 

الظاهرية.

أو املوزاييك جوازاً  ويطلق ا�صم الف�صيف�صاء ا

على عمليات ر�ص������ف وحدات من ال�ص������دف 

والعظ������م والعاج وتنزيلها على اخل�ص������ب، كما 

يطل������ق على وح������دات حجرية ملونة ت�ص������كل 

زخارف هند�ص������ية تغطي �ص������طوح الف�صقيات 

والربك وي�صمى امل�صقف، الذي نراه يف جميع 

احلوا�ر على امتداد �صواطئ البحر املتو�صط 

اجلنوبية.

واين املعدنية:   الأ

منذ الع�ر الربونزي قبل التاريخ اأ�ص������بح 

املعدن من نحا�س وق�ص������دير و�ص������يلة ل�ص������نع 

واين والتماثي������ل يدوياً، وطريقة حت�ص������ري  االأ

أ ب�ص������هر معدن النحا�س بن�ص������بة  الربونز تبدا

كبرية مع الق�ص������دير بن�ص������بة الثلث يف بوتقة 
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على حرارة عالية، ثم ي�صكب املعدن امل�صهور 

يف قوالب خا�ص������ة موؤلفة من طبقتني ي�صتقر 

املعدن امل�صهور بينهما وهذه الطريقة قدمية 

ج������داً ومازال������ت م�ص������تعملة حت������ى اليوم. يف 

أوٍن ومتاثيل تعود  املتاحف مناذج برونزية من ا

اإىل ع�صور خمتلفة.

 وثم������ة طريقة اأخرى لل�ص������كب بو�ص������اطة 

الرم������ل الناعم الذي يحفظ جتويف ال�ص������كل 

املطلوب وامل�صنوع من مادة ب�صيطة ، وي�صكب 

املعدن يف التجويف الرملي بو�صفه قالباً ينتج 

قطعة معدنية فنية.

ويف ع�ر الح������ق ظهر معدن احلديد يف 

هذه ال�صناعة اإىل جانب معادن اأخرى وخا�صة 

الثمينة منها. ومازالت ال�ص������ناعات املعدنية 

من النحا�س رائجة يف دم�صق حتى اليوم وهي 

من ال�صناعات اليدوية التقليدية التي �صنعت 

�ص������وار، نراها متمثلة يف  يف دم�ص������ق �صمن االأ

باريق. ويف  الرثيات والكوؤو�س وال�صحاف واالأ

املتاحف العاملية والوطنية، مناذج قدمية منها 

يوبيني واملماليك،  أ�صماء ال�صالطني االأ حتمل ا

مثل ال�صلطان �صالح الدين وال�صلطان بيرب�س 

وال�صلطان حممد بن قالوون.

واين النحا�ص������ية  وتتم �ص������ناعة زخرفة االأ

الناف������رة يدوي������اً عن طريق )ال������دق( مبطارق 

أو  واإزميل ح�ص������ب ر�ص������وم م�ص������ممة واقعية ا

زخرفية جمردة. اأو عن طريق)احلفر(، وهي 

زخارف غائرة ولي�ص������ت نافرة. اأو عن طريق 

)التنزي������ل( اأي تنزيل ق�ص������بان م������ن الذهب 

براز  أو الف�صة يف مناطق احلفر، الإ اخلال�س ا

ر�ص������وم متنوعة وكتابات بخ������ط جميل. وثمة 

ألواح النحا�س  طريقة رابعة تقوم على )تفريغ( ا

على �ص������كل ر�ص������وم، وذلك حت�ص������رياً لتاأليف 

خرى. وي�ص������مى  واين االأ الرثيات والقناديل واالأ

ال�صانع )نقا�س(.

ظه������رت �ص������ناعة املع������دن احلديث������ة يف 

بواب والنوافذ من احلديد والنحا�س  ت�صميم االأ

�ص������فر. واأجم������ل مثال هو باب  أو االأ حمر ا االأ

موؤ�ص�صة املياه يف دم�صق.

يرتبط ا�ص������م دم�ص������ق ب�ص������ناعة معدنية 

متميزة هي �ص������ناعة ال�ص������يوف حتى اأطلقت 

Damaskining على  الدم�ص������قة  ت�ص������مية 

طريقة �ص������نع هذه ال�ص������ويف وخا�ص������ة ن�صل 

ال�ص������يف الذي ي�ص������نع من الفوالذ »اجلوهر« 

كما يق������ال وتعني هذه ال�ص������فة م������ا يحتويه 

فوالذ ن�صل ال�صيف من ر�صوم �صفافة متمّوجة 

لوان. قزحية االأ

ويف املتحف احلربي بدم�صق جمموعة من 

ال�صيوف الدم�صقية القدمية، واأهمها واأقدمها 

حمفوظ يف متحف طوب كابي يف ا�ص������تانبول 

وهي �ص������يوف قاطعة كانت ت�صنع يف م�صابك 

خا�ص������ة حت������دث عنه������ا املوؤرخ������ون القدماء. 

ندل�س  وانتقلت �ص������ناعة هذه ال�صيوف اإىل االأ
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يف اإ�صبيلية وقرطبة وغرناطة. وبرزت اأهمية 

هذه ال�صيوف يف احلروب ال�صليبية. وانتقلت 

جنبية، كما  ت�ص������مية الدم�ص������قة اإىل اللغات االأ

انتقلت هذه ال�ص������ناعة اإىل �صمرقند وغريها 

بتاأثري ال�صاه عبا�س. وا�صتمرت �صناعة ال�صيف 

وروبي  الدم�ص������قي حت������ى ظه������ور الف������والذ االأ

الرخي�س الذي حل حمل الفوالذ الدم�ص������قي، 

أ�������رار �ص������ناعة اجلوهر يف  وهك������ذا غابت ا

ال�صيف الدم�صقي.

وي�صنع ال�صيف الدم�صقي بتفحيم احلديد 

أو امل�ص������تورد من  امل�ص������تخرج من بالد ال�ص������ام ا

الهند وذلك بتحمية احلديد يف كور، و�صهره 

يف بواتق ي�ص������اف اإليه مع������دن املنغنيز لزيادة 

ملعانه ومنع تاأك�ص������ده، مع مواد ع�ص������وية مثل 

ق�ر الرمان وق�������س الرز التي تتفحم ب�رعة، 

وي�ص������بح احلديد فوالذاً عليه تق�صيمات على 

أو  ن�ص������ال ال�ص������يف يطلق عليها ا�صم اجلوهر ا

الفرند. وحتاول مراكز البحث الك�ص������ف عن 

�ر اجلوهر ل�صناعة ال�صيف الدم�صقي.

 ال�صياغة واحللي:

أ�ص������واق هام������ة يف املدن ال�ص������ورية  ثم������ة ا

وخا�ص������ة يف دم�ص������ق وحلب تخت�س ب�صناعة 

ال�ص������ياغة اليدوية، التي بلغت حداً بعيداً يف 

بداع. وتقوم ال�صياغة على ا�صتغالل  الدقة واالإ

بي�س  �ص������فر واالأ املع������ادن الثمينة كالذهب االأ

والف�ص������ة، ذلك بعد اإ�صافة ن�صبة من النحا�س 

أثناء عملية ال�ص������هر، لتقوية  اإىل هذا املعدن ا

بنية هذا املعدن وجعله �ص������لباً بن�صبة حمددة 

ت�صمى العيار وهو 18 اأو 24 يف الذهب.

وتتم ال�ص������ياغة بتح�صري املعدن وت�صكيله 

عن طري������ق الطرق واللحام بو�ص������اطة منفاخ 

أو بابور ال�رب، وقد ت�ص������حب  من الف�ص������ة ا

ال�صفائح على �ص������كل �رطان تلف وت�صتعمل 

مع الرقائق ح�ص������ب الطلب عن طريق اللحام 

أو الت�صبيك. ا

 احلياكة: 

عن������د زيارة املتاحف ال�ص������ورية وخا�ص������ة 

ثار القدمية نالحظ �ص������كل التنانري  جن������اح االآ

ج�صام ويطلق عليه ا�صم  أ�ص������فل االأ التي تغطي ا

ردية وطريقة  »كوناك�س«، وبدرا�ص������ة ه������ذه االأ

�ص������نعها تبني اإنها تقليد ل�صكل جلود اخلراف 

مع �صوفها ويتم هذا التقليد بعقد خ�صل من 

ال�صوف على خيوط ت�صكل ال�صدي واللحمة، 

هكذا ابتداأت حياكة ال�ص������جاد البدائية التي 

تطلبت حت�ص������ري خي������وط ال�ص������وف وترتيب 

عملي������ة عقدها وه������ي الطريق������ة املتبعة يف 

�صناعة ال�صجاد اليوم.

ولكن الن�ص������يج الذي مت اكت�صافه يف اإيبال 

أو املكت�ص������ف يف تدم������ر ودورا  م������ن القط������ن ا

أو الكتان، يو�ص������ح اأن  اأوروبو�س من ال�ص������وف ا

�ص������ناعته اليدوية يف بالد ال�صام قدمية جداً 

�صبقتها وال �ص������ك �صناعة الن�صيج يف الع�صور 

امل�رية القدمية. 
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 كانت منطقة القيمرية يف دم�ص������ق مركز 

�صناعة الن�صيج الدم�صقي، وفيها كانت عملية 

أ بتح�صري خيوط احلرير الطبيعي  الن�صيج تبدا

وفتلها و�ص������بغها وجعلها يف موا�صري، ثم ياأتي 

دور احلائك بعد �صل�صلة من العمليات.

وروبية م�ص������طلح دام�صكو  ويف اللغات االأ

للدالل������ة على ن������وع م������ن الن�ص������يج احلريري 

الطبيعي املزهر.

أنوال يدوية ل�ص������ناعة  وتتم احلياكة على ا

الجا والدميا  أو االأ غباين ا أو االأ ن�صيج الربوكار ا

وال�را�ص������ف. ولق������د تط������ورت �ص������ناعة هذا 

الن�صيج يف معامل النع�صان يف باب �رقي ويف 

ال�صاحلية على �صفح جبل قا�صيون. 

 وطريقة تنفيذ الر�ص������وم عل������ى الربوكار 

طريقة معقدة ت�صمى اجلاكار، واأ�صبح الر�صم 

يف ن�صيج الدام�ص������كو احلريري ين�صج وير�صم 

عن طريق اجل������اكار امليكانيكي ومن احلرير 

ال�ص������نعي. ومازال النول اليدوي هو املف�صل 

يف �صناعة هذه املن�صوجات.

غباين ن�ص������يج خا�س بالزنار )الكمر(  واالأ

الذي انت�ر اأوالً يف حلب ثم انتقل اإىل دم�صق، 

وهو ن�ص������يج يدوي على نول خا�س على �صكل 

������لُك(، وبعد الن�صيج تر�صل  قطع ت�ص������مى )ال�صُّ

القطع اإىل الر�صم بو�ص������اطة التطريز اليدوي 

بخيطان حريرية ملونة واإبر خا�صة، وت�صتعمل 

أو زناراً. أ�س ا هذه القطع كغطاء للرا

غباين اإىل احلديث عن  يقودنا حدي������ث االأ

التطريز وهو الر�صم باخليط امللون على القما�س 

أو بارز وي�ص������مى )ال�رمه(،  ب�صكل م�ص������طح ا

ولقد ا�صتهرت مدينة حماه ومنطقة القلمون 

بالتطريز اليدوي، واأ�صبح �صوق القي�صاين يف 

دم�ص������ق مركزاً هاماً لت�ص������ويق هذه ال�صناعة 

اليدوية املتميزة.

ال�صجاد الدم�صقي

 يفتخر متحف الفن وال�ص������ناعة يف فيينا 

بامتالكه جمموعة من ال�صجاد الدم�صقي الذي 

يتميز عن ال�صجاد الفار�صي وال�صجاد الرتكي 

ألوان  بخ�ص������ائ�س يف طريق������ة احلياك������ة ويف ا

ال�ص������وف، ويف ر�صومه الهند�ص������ية املرتابطة 

و�صجريات  كبالطات من�ص������قة حتتوي عروقاً 

ل������وان احلم������راء والزرقاء  وعناقي������د ذات االأ

واخل�������راء وال�ص������فراء، ولكل ل������ون درجات 

أبعاد  واأطياف مما يجعل هذه الر�ص������وم ذات ا

واأعماق.

وي�صنع ال�ص������جاد الدم�ص������قي من خيوط 

أي�صاً، ويف فيينا  ال�صوف ومن ال�صداة ال�صوفية ا

�ص������جادة واحدة م�صنوعة من خيوط احلرير. 

ويف متحف امليرتوبوليتان يف نيويورك مناذج 

لل�ص������جاد الدم�صقي. ويحوي متحف فيكتوريا 

أل������ربت يف لن������دن �ص������جادة دم�ص������قية كبرية  وا

مبقيا�������س )6×9 م( من ال�ص������وف بلون اأحمر 

أ�صكال هند�صية زرقاء ،مع  خمري موزعاً على ا
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�ص������كال ال�صطرجنية، ويف مركز هذه  بع�س االأ

ال�صجادة امل�صهورة جامة كبرية ذات ت�صكيالت 

فرعية م�صتمدة من الرق�س العربي.

وم������ع اأن هذا ال�ص������جاد الذي يع������ود اإىل 

الع�ر اململوكي �صنع يف دم�صق، ولكنه كان يف 

جممله تلبية لطلبات ال�ص������الطني يف العا�صمة 

القاهرة، ومما ال �ص������ك فيه اأن هذا النوع من 

ال�ص������جاد قد �صنع مثيله يف القاهرة واملغرب.

عام������ة فاإن هذا ال�ص������جاد خمتلف يف زخارفه 

�صالمي، اإذ اإن عنا�ره  عن باقي ال�ص������جاد االإ

�ص������كال  الزخرفي������ة بقيت مق�ص������ورة على االأ

أو اإن�صانية  أ�صكال حيوانية ا املجردة، ومل تظهر ا

يراين. كما يف ال�صجاد االإ

الب�ص������ط  كان������ت  ال�ص������جاد  جان������ب  واإىل 

امل�ص������نوعة من خيوط الوبر منت�رة يف بالد 

ال�صام. وكانت القلمون مركز �صناعة الب�صط. 

وكان������ت الب�ص������ط اللبادية من �ص������ناعة املدن 

املحيطة بالبادية.

 الر�صم اجلداري وال�صعبي

يتميز فن الر�صم يف جنوب البحر املتو�صط 

بطابعه املجرد حتى اعتقد بع�س املوؤلفني اأن 

موية  الر�صم التمثيلي حمّرم، ولكن الق�صور االأ

مثل ق�������ري احلري ال�رق������ي والغربي ومثل 

ق�ر ه�ص������ام يف اأريحا وحمام ق�ص������ري عمره 

ردن، قد حفلت بر�ص������وم جدارية  يف بادي������ة االأ

واأر�صية ذات موا�ص������يع متثيلية، وزيارة جناح 

ق�������ر احل������ري الغرب������ي يف املتح������ف الوطني 

بدم�ص������ق توؤكد انت�ص������ار هذا الفن دومنا حرج 

أو مان������ع ديني، فثمة لوح������ان كبريان يف هذا  ا

املتحف، واحدة متثل فار�ص������اً قنا�ص������اً وفوقه 

ر�ص������م ميثل عازف������اً على الن������اي وعازفاً اآخر 

يعزف عل������ى قيثارته، وثمة لوحة اأخرى متثل 

أة يحيط عنقها  ر�س على �ص������كل ام������را آلهة االأ ا

ثعبان، وفوقها خملوقان عجيبان. 

ميي������ل النا�������س عل������ى اخت������الف انتمائهم 

لالط������الع عل������ى الفن������ون ال�ص������عبية الوطنية 

جنبية، هذه الفنون التي انطلقت اأ�صاًل من  واالأ

املراكز املدنية ال�صغرية اأو من املدن القدمية 

دوات  املحافظة على تقاليدها يف �ص������ناعة االأ

أو التزيينية. وتت�صف ممار�صة  اال�ص������تعمالية ا

هذه الفنون بالعفوي������ة والرمزية والتزويقية، 

مع الب�ص������اطة و�ص������هولة التنفي������ذ، كما تتميز 

با�ص������تعمال اخلام������ات املتوفرة والرخي�ص������ة، 

بي�س  كاحلجر والطني واخل�صب.. وتلوينها باالأ

زرق من  أو باالأ من م�صحوق احلجر الكل�ص������ي ا

�ص������ود من  أو باالأ م�ص������حوق الفحم النبات������ي، ا

الهباب م�صتعيناً مباح البي�س لتثبيتها.

وتبدت الفنون ال�صعبية بت�صميم املالب�س 

أو بزخرفة  أو بالو�ص������م ، ا زياء وتطريزها، ا واالأ

أو بزخرف������ة اخلي������ام  واجه������ات العم������ارات، ا

دوات اال�صتعمالية. واالأ

وتتعلق موا�ص������ع الفن ال�ص������عبي بالطبيعة 
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أو بر�صم ال�صالح داللة  وباخل�ص������ب الزراعي، ا

أو تتعلق بالتمائم  عل������ى البطولة وال�ص������لطان، ا

أو العني  واحلرز، في�ص������ور الك������ف املفت������وح ا

أوبر�ص������م ال�ص������مكة رغب������ة بالتكاثر  الزرقاء، ا

والتنا�صل والفخر به.

خ�ر رمزاً للخري، والطاوو�س  وكان الطري االأ

رمزاً للحظ ال�ص������عيد، والزهور رمزاً للمحبة 

غراء. واملودة، وتفاحة حواء لالإ

�صطورية  وتهيمن املوا�ص������يع التاريخية واالأ

ال�ص������عبية  واحلكايا عل������ى موا�ص������يع الفنون 

لداللتها ومغزاها. ومن هذه الفنون �صخو�س 

خيال الظل اجللدية امللونة التي تبدو فكاهية 

حمّورة لتمثل ق�ص�������س �صعبية تهكمية وناقدة.

و�صور �صندوق الدنيا. 

واإىل جانب ال�ص������ور التمثيلية ثمة ر�ص������وم 

أو  هند�ص������ية جمردة تعرب عن دالالت �صحرية ا

طل�صمية ن�صاهدها يف �صيغ الو�صم وموا�صيع 

لوان ذات دالالت �صعبية  ال�صجاد، ومازالت االأ

متنوعة.

وعند زيارة املتاحف ال�ص������عبية وخا�ص������ة 

متحف التقاليد ال�صعبية وال�صناعات اليدوية 

بدم�ص������ق، فاإننا �صن�ص������اهد مناذج متنوعة عن 

الر�صوم ال�صعبية.

 املرقنات: 

يف الكت������ب املخطوط������ة الت������ي اأجنزت يف 

�صمايل �صورية، �صور اإي�صاحية متثيلية نراها 

يف خمطوط������ات كليلة ودمنة الت������ي تعود اإىل 

العام 1200 م، واملحفوظة يف املكتبة الوطنية 

يف باري�س. وخمطوط )م������ادة الطب( املرتجم 

عن ديو �ص������قوريد�س 1330، وخمطوط كتاب 

)خمتار احلكم وحما�صن الكلم( واملحفوظان يف 

مكتبة الطوب كابي يف ا�ص������تانبول، وخمطوط 

كتاب )يف معرفة احليل الهند�صية( للجزري، 

واملحفوظ يف متحف امليرتوبوليتان، واجلزري 

من م�ص������اهري علم������اء الهند�ص������ة وامليكانيك، 

وا�صمه بديع الزمان ا�صماعيل، وين�صب ا�صمه 

اإىل جزي������رة ابن عم������رو يف �ص������ورية، موطنه 

�صلي. االأ

الو�صم: 

لي�س من قرية اأو خميم يف البادية ال يزين 

أو ب������دو وجوههم  ال�ص������كان فيه م������ن قرويني ا

يدي، بر�صوم زرقاء  واأج�ص������امهم وخا�ص������ة االأ

ت�ص������مى )الو�ص������م(. وهو طريقة ر�صم ثابتة ال 

أنها تقوم على غرز اإبرة  يام، اإذ ا
متح������ى مع االأ

يف اجللد بح�صب الر�ص������م املقرر، ثم ذر مادة 

النيلج فوقها. و�صيغ الو�صم تعرب عن البطولة 

والقوة، اأو عن احلرز والتفاوؤل. 

الرق�ش العربي ) اأرابي�صك(:

أرابي�ص������ك  وروب������ي كلمة ا يف امل�ص������طلح االأ

�صكال املجردة  التي ا�ص������تعملت للداللة على االأ

أو املح������ّورة عن الواقع، وبها يبتكر ال�ص������انع  ا

أو نق�ص������ه اأو حفره، ويقابل  �ص������يغاً يف ر�صمه ا
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هذا امل�ص������طلح باللغة العربية كلمة »الرق�س 

العربي« وهو فن اإبداعي ميتاز عن الزخرفة 

التي تعني التزويق والتنميق ح�راً.

اأما الرق�س فهو ف������ن ينتمي اإىل اجلمالية 

�ص������المية، ويعرب عن املطلق ولي�س الن�صبي،  االإ

ث������م هو يحمل دالالت روحي������ة عالية، يختلف 

عن الفن التجريدي الذي يعرب عن الال�ص������يء 

والعني.

ولي�س الرق�س العربي فناً دينياً، بل �صناعة 

يدوي������ة تعتمد على حد�س ال�ص������انع احلر يف 

قراءة الواقع ونقله ب�صيغة جمالية. 

بنية  والرق�������س العربي كم������ا ن������راه يف االأ

واملخطوطات وال�ص������ناعات اليدوية املختلفة، 

يبدو على �ص������كلني، �ص������كل )توريقي( ي�صتمد 

وراق، وهي  أ�صا�ص������ه من النباتات، الزهور واالأ ا

�صيغ مكررة تثري ال�صعور بالتبتل والِذكر.

اأو هو يبدو على �ص������كل )هند�صي( ينطلق 

�صكال املجردة، املثلث واملربع كي يكّون  من االأ

�ص������كال الهند�ص������ية هي اإ�صعاع  ن�ص������يجاً من االأ

أو ثمانية. لنجمة مركزية، �صدا�صية ا

وهذه النجمة حتم������ل دالالت هامة، فاإذا 

كانت جنمة �صدا�ص������ية فهي موؤلفة من مثلثني، 

ر�س واآخر ميثل ال�ص������ماء، واإذا  واحد ميثل االأ

كانت النجمة ثمانية فهي موؤلفة من مربعني، 

ربع������ة والثاين ميثل  واحد ميثل اجله������ات االأ

ربعة، املاء والهواء، الرتاب والنار. العنا�ر االأ

أو ثمانية فهي  أكانت النجمة �صدا�صية ا و�صواء ا

أو  تع������رب عن ملكوت الرب ب�ص������كل جابذ نابذ ا

تعرب عن الكون.

كثرياً ما يرتبط اخل������ط العربي بالرق�س، 

فالقراب������ة وا�ص������حة بني اخلط������وط الكوفية 

والرق�������س الهند�ص������ي، وبني اخلط������وط اللينة 

والرق�س النباتي.

 فن اخلط:

من اأكرث احلرف اليدوية بالغة وعبقرية، 

فن اخل������ط. ويف �ص������ورية ظه������رت الكتابات 

وىل، ويف متح������ف اخلط العربي  العربي������ة االأ

وىل له������ذه الكتابات،  يف دم�ص������ق النم������اذج االأ

ثم حتول ر�ص������م ه������ذه الكتاب������ات اإىل جمالية 

أورث������ت قاعدية متثل������ت يف اأمناط  خا�ص������ة ا

أ�صماء: اخلط الكويف، والثلث،  اخلط وحملت ا

والرقعى، والديواين. والن�ص������خي. والفار�صي، 

واأقدم اخلطوط اجلميلة ما ر�ص������م حول قبة 

ال�صخرة من الداخل.

وقدمت دم�صق وحلب عدداً من اخلطاطني 

املجيدين عرب التاريخ، ممن خططوا امل�صاحف 

موي برز من  اأو علم������وا اخلط. ويف الع�ر االأ

اخلطاطني يف دم�صق خالد بن الهياج ومالك 

بن دين������ار وقطبة املحرر، وكان لهم الف�ص������ل 

أ�ص�������س اخلط اجلميل. ويف الع�ر  يف و�ص������ع ا

العثماين ظهر حممد بن بركات الذي م�ص������ى 

قالم. كما  اإىل ا�صتانبول، وكان يكتب بجميع االأ
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م�ص������ى عبد اهلل زهدي الذي كلفه ال�صلطان 

عبد املجيد بكتابة خطوط احلرم ال�ريف يف 

املدينة املنورة يف �ريط يبلغ طوله األفي مرت، 

ول، ويف  ثم اأ�صبح يف القاهرة خطاط م�ر االأ

الع�ر احلديث برز من اخلطاطني م�صطفى 

ال�صباعي واخلطاط حممد ح�صني واخلطاط 

ممدوح ال�ريف ومعا�ره بدوي الديراين ثم 

حلمي حباب.

ال�صناعة اخل�صبية

جميع البيوت ال�ص������ورية النموذجية والتي 

تتاح لن������ا زيارتها مك�ص������وة قاعاته������ا وبع�س 

أثاث هذه الغرف.  غرفها باخل�ص������ب، وكذلك ا

وكان لهذه ال�ص������ناعة اليدوية الراقية دورها 

يف حتديد هوية العمارة الداخلية ال�ص������ورية، 

وخا�ص������ة عم������ارة البيوت الكبرية يف دم�ص������ق 

وحلب، وعند زي������ارة متحف امليرتوبوليتان يف 

نيويورك ن�ص������اهد العمارة اخل�صبية الداخلية 

لقاعة دم�ص������قية من بي������ت القوتلي، كما نرى 

قاعة حلبية لبيت الوكي������ل يف متحف الدولة 

يف برلني.

وهاتان القاعتان �صاهد على اخل�صائ�س 

املتميزة ل�ص������ناعة اخل�ص������ب اليدوية املتميزة 

يف �ص������ورية. ولقد اعتمد �صناع التجارة على 

خ�صاب املتوفرة وهي اجلوز واحلور والزيتون  االأ

وال�صنوبر وال�رو وال�صندل والدردار.

اليدوي������ة  خ�ص������اب  االأ �ص������ناعة  وتتمث������ل 

يف العم������ارة الداخلي������ة يف تغطية ال�ص������قوف 

بوحدات وا�ص������عة ت�صمى »حلقة«، وهي موؤلفة 

من ح�صرية كاملة خ�صبية يف و�صطها جمموعة 

من )اجلام������ات( واح������دة اأو ثالثة، وحتيطها 

ربع »�راويل« ت�ص������ل ال�صقوف  من الزوايا االأ

اخل�ص������بية باجل������دران اجل�ص������ية الفا�ص������لة 

أي�ص������اً  بني ال�ص������قف واجلدران ،التي تغطي ا

مبجموعات خ�صبية حتت�صن خزائن جدارية 

بواب  أو �صل�ص������بيل. ومع اأن اأطر االأ اأو مكتبات ا

والنوافذ وقواعد اجلدران، ولوح ال�صل�ص������بيل 

بلق، وامل�ص������احات  هي م������ن احلجر امللون واالأ

كرث ح�ص������وراً يف  اخل�ص������بية ه������ي الغالبة واالأ

حتقيق العمارة الداخلية، وهو خ�ص������ب ملون 

على الطريقة التي ت�ص������مى »العجمي«. وثمة 

طريقة لزخرفة اخل�ص������ب تعتمد على تق�صيم 

اخل�ص������ب اإىل قطع هند�ص������ية لتكوين زخرفة 

هند�ص������ية. ومثاله������ا زخارف حم������راب ومنرب 

احللوية. 

ثاث احلديث املوؤلف من  قبل اأن ينت�ر االأ

مقاعد وا�ص������عة لغرف اال�صتقبال اأو اجللو�س 

أثاث خا�������س لغرف الطع������ام والنوم، كان  أو ا ا

أثاث فاخ������ر يتجمع غالب������اً يف قاعات  ثم������ة ا

ث������اث من قطع  أل������ف هذا االأ اال�ص������تقبال. ويتا

خ�ص������بية توؤلف ال�ص������ناديق اخلا�صة )حلفظ 

الثي������اب( يف اأدراجها وت�ص������مى الب������ريو، ولها 

قاع������دة عليا ت�ص������مى )الظهر( ير�ص������م عليها 
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أ�صياء رمزية وقد تنه�س فوقه  ر�ص������وم بديعة وا

آة ذات اإطار. ومن منا�ص������د �صغرية ت�صمى  مرا

)ا�ص������كملة(. ومن خزانة عر�صانية منخف�صة 

ت�ص������مى )جاردينة( بعر�س مرتين فوقها اإطار 

آة فوق������ه تاج، وعل������ى جانبيه جناحان  ذو مرا

لعر�س حتف على رفوف.

�ص������ا�س م�صنوع من خ�صب اجلوز  وهذا االأ

املطرز بال�ص������دف والعظم املحدد بق�ص������بان 

حمر،  أو النحا�س االأ أو الق�صدير ا من الف�ص������ة ا

ومو�ص������وع الزخارف وردات وعروق �ص������جرية 

وزنابق.

أو  ثرية هي فرن�ص������ية ا أ�ص������ماء القطع االأ وا

اإيطالية، فر�ص������ها �ص������وق اإنتاجها وقد تهافت 

جانب. عليه ال�صياح واالأ

�صناعة املوزاييك:

هي طريقة يف الزخرفة تعتمد على قطع 

أو العظم، تر�ص������ف مع بع�صها  من ال�ص������دف ا

لت�ص������كل عن�راً زخرفياً على طريقة �صناعة 

الف�صيف�صاء، ولذلك اأطلق عليه ا�صم املوزاييك 

اأي الف�صيف�صاء.

ولقد ط������راأ على هذه ال�ص������ناعة اليدوية 

أ�صلوب عملي �ّرع من اإنتاج هذا الفن  الفنية ا

التطبيقي واأكد دقته و�صوابه.

وذلك بتجهيز ق�صبان منتظمة ذات مقطع 

�ص������الع، وبطول  أو متوازي االأ أو مثلث ا مرب������ع ا

ال يتجاوز 25 �ص������م، ثم جتمع هذه الق�ص������بان 

مبه������ارة لي�ص������كل مقطعها جنم������ة اأو عن�راً 

هند�صياً ح�صب ت�صميم م�صبق، ويدّعم جمعها 

بالغ������راء والرب������ط املحكم، ثم تقط������ع �رائح 

فت�صكل عن�راً زخرفياً هند�صياً دقيقاً ملوناً 

ألوان نوع خ�ص������ب الق�صبان، فاللون  بح�ص������ب ا

�صفر هو لون  حمر هو لون خ�صب الورد واالأ االأ

خ�صب الليمون.

وعند نقل هذه العنا�ر على �صطح قطعة 

ثاث، ي�ص������يف ال�صانع اإليها تنزياًل �صفائح  االأ

رقيقة من ال�ص������دف البحري امل�صتورد �صابقاً 

أ�ص������كال هند�صية  من بيت حلم، فيقطعها اإىل ا

�صغرية، ثم ي�صقلها لت�صبح رقيقة جداً والمعة 

ثم يثبتها بالغراء يف الفراغات.

أبرز ال�ص������ناعة اخل�ص������بية اليدوية  وم������ن ا

الدم�صقية ما نراه يف املجل�س النيابي )جمل�س 

ال�صعب(:

اأجنز الزخارف اخل�ص������بية واحلجرية يف 

املجل�س النيابي، املعل������م حممد علي اخلياط 

وا�ص������تمد ت�ص������ميمه من العنا�������ر الزخرفية 

وتتاألف  ندل�ص������ية.  واالأ والفاطمية  العبا�ص������ية 

هذه الزخارف من الك�صوة اجلدارية اخل�صبية 

واملحفورة، ومن القبة باحلفر املخرق ح�ص������ب 

الطراز الفاطمي، من خ�ص������ب اجلوز وال�رو 

الروم������ي، ثم م������ن نوافذ القبة م������ن الزجاج 

املع�ص������ق بزخارف عبا�ص������ية، ومن الزخارف 

الف�صيف�ص������ائية املنقولة عن ف�صيف�صاء اجلامع 
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موي يف رقبة القب������ة، ومن املقرن�س الذي  االأ

ركان القبة، وم������ن الرثيا  ا�ص������تغل كحام������ل الأ

اخل�ص������بية الكربى التي تتدىل من قمة القبة، 

أمت������ار وقطرها مرتان  أربعة ا والرثيا ترتف������ع ا

ون�ص������ف، وهي م�ص������نوعة من خ�صب اجلوز 

املخّرم.

اأما ال�ص������ناعات احلجرية، فرناها ماثلة 

عل������ى اأر�س القاع������ات الداخلي������ة، وهي من 

الرخام امللون بعنا�ر هند�ص������ية جنمية ذات 

أندل�ص������ي، اإ�ص������افة اإىل م�ص������ّبات مياه  طراز ا

)�صل�صبيل( رخامية ملونة.

أبو �ص������ليمان(:  و حمم������د علي اخلي������اط )ا

 )1960-1884( م�ص������هور  دم�ص������قي  �ص������انع 

ظه������رت مواهبه من������ذ اأن كان حدث������اً عندما 

عمل مع ور�ص������ة تطور ال�ص������ناعة اليدوية يف 

أبرز اأعماله ترميم جميع  ق�ر العظ������م، ومن ا

العنا�ر الزخرفية اخل�ص������بية واحلجرية يف 

ق�ر العظم يف دم�صق، ثم يف ق�ر بيت الدين 

وق�������ر هرني فرعون يف لبن������ان، واإىل هذين 

الق�ري������ن انتقلت وحدات زخرفية كاملة من 

العم������ارة الداخلية الدم�ص������قية. العجميو هو 

م�ص������طلح لطريق������ة حم������ددة يف التلوين تقوم 

على ر�صم عنا�ر زخرفية، نباتية اأو هند�صية 

أو ملون، وغالباً ما  أ�صود ا بارزة وحمددة بخيط ا

ألوان  لوان ترابية مائية، واأحياناً ا تكون هذه االأ

كيميائية، اأما اجلدران وما عليها من مكتبات 

أو موؤلفة من  ورف������وف، فهي عجمية التلوي������ن ا

أو الكف. اخل�صب املحفور ا

ثاث فاإنه اإما اأن يكون  اإذا ما انتقلنا اإىل االأ

أو اأن  من اخل�صب املحفور وي�صمى بالقي�ري، ا

أو العظم  يكون من اخل�ص������ب املنزل بال�صدف ا

أو الق�صدير ومما  واملر�صع بق�ص������بان الف�صة ا

أو املف�ص�������س، ويتكون  ي�ص������مى باال�صتامبويل ا

ثاث من مقاعد و�صناديق )بريو( ومرايا. االأ

أ�صلوب جديد  ثاث ا وطراأ على �ص������ناعة االأ

نه ي�ص������به  اأطل������ق علي������ه ا�ص������م )املوزاييك( الأ

الف�صيف�ص������اء، ولكن ف�صو�صه منتظمة وت�صكل 

بت�ص������امنها جنوماً مرتا�ص������ة. اإن زيارة ال بد 

أو  منها لبن������اء املجل�������س النيابي )الربمل������ان(، ا

زيارة بناء موؤ�ص�ص������ة عني الفيجة وزخارفهما، 

أبو �صليمان اخلياط تبني  وكالهما من اأعمال ا

لنا مدى التطور يف �صناعة العمارة الداخلية 

والتي تقوم على اخل�صب املحفور )القي�ري( 

غري امللون واملنزل. 

ويعتمد يف عنا�ره الزخرفية على االأمناط 

يوبية،  الفار�ص������ية، العبا�ص������ية والفاطمية واالأ

وطريق������ة القي�ري جتعل ال�ص������يغ بارزة عن 

طريق كف اخل�صب اأي اإبرازه حمدباً.

ومن الزخارف التي اخت�ص������ت بها الفنون 

�صالمية، �صناعة خرط اخل�صب التي عرفت  االإ

أي�صاً، وقد بدت هذه  يف الع�ص������ور الرومانية ا

الزخارف املخروطة يف �صنع املنابر واملقا�صري 
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يف اجلوامع، كما يف جامع القريوان – تون�س، 

زه������ر- القاهرة، وبدا يف الدور  ويف جامع االأ

والق�ص������ور وال������وكاالت من خ������الل احلواجز 

وامل�ربي������ات. واكت�ص������بت ه������ذه اخل�ص������بيات 

املخروطة رقة ودقة واإيقاعاً م�ص������تعينة بقطع 

اخلرط اخل�ص������بية املتناهية ال�ص������غر، والتي 

تتاآلف مع بع�صها م�ص������كلة حواجز و�صبكيات 

احتلت اأحياناً الواجهات املعمارية تعبرياً عن 

أنفق ال�صانع جهداً وفناً  زخرفة دقيقة مكلفة ا

يف اإن�صائها.

ولوحدات هذه الزخارف ت�صميات متعارف 

عليها، مث������ل العرنا�س، امل�ص������د�س، الدقماق، 

الوردة، املايل، والعريجة، وال�ص������ليب.. وهي 

ت�صميات اأطلقها ال�صناع املهرة.

وحتمل زخارف اخلزف العثماين ت�صميات 

بح�ص������ب موا�ص������يعها، مثل زخارف الوردات 

رابي�ص������ك،  ربعة وزخ������ارف ورق الورد، واالأ االأ

وابراهام..:

أو املعدن  وت������زود الرقو�س على اخل�ص������ب ا

باإ�ص������افة اأ�رطة معدنية عن طريق الرت�صيع 

أو التنزيل Incrustation، وذلك بعد نق�س  ا

أو املعدن ثم تنزي������ل املعدن املطّعم  اخل�ص������ب ا

على م�صار النق�س.

وثم������ة طريق������ة اأخ������رى ت�ص������مى التكفيت 

Inlaying حيث يتم التطعيم بتثبيت �صفائح 
�صا�صي. رقيقة بامل�صامري على �صطح املعدن االأ

ويتم الرت�ص������يع على املع������ادن باأ�رطة من 

أو الذهب ويتم  أو الف�صة ا أو الربونز، ا النحا�س ا

دقها يف م�ص������ار النق�س املر�ص������وم م�صبقاً. ويف 

املتاحف العاملية مناذج من التحف الدم�صقية 

أبرزه������ا مقلم������ة ومبخرتني،  املر�ص������عة م������ن ا

و�صحن من النحا�س املر�صع بالذهب والف�صة 

مع������اً حمفوظ������ة يف متح������ف املرتوبوليتان يف 

نيويورك.

وتتاألف ر�ص������ومها من جام������ات ومعينات 

أو  أ�صكال على �صورة مفتاح اأو عنا�ر نباتية ا وا

زخارف م�صغرة.ويف متحف التقاليد ال�صعبية 

الت املو�صيقية، العود والطبلة  قاعة خا�صة لالآ

والقيثارة والناي والربابة والقانون وكانت ثمة 

أ�صواق خا�صة لهذه ال�صناعة اليدوية الراقية،  ا

أ�ص������ماء �ص������انعيها متييزاً  والتي كانت حتمل ا

خل�صائ�ص������ها. ومازالت هذه ال�صناعة رائجة 

�صواق العربية والعاملية ت�صدر اإنتاجها االأ

�صناعة اجللد:

�صناعة اجللود يف �صورية قدمية ومتقدمة 

وهي ت�صتفيد من وفرة املوا�صي التي ترعى يف 

البادية وي�ص������تفاد من هذه اجللود يف �صناعة 

غالفات امل�صاحف واملخطوطات ويف �صناعة 

�ص������لحة والزنانري..  �������روج اخليل وجع������ب االأ

وموؤخ������راً متيزت يف دم�ص������ق وحلب �ص������ناعة 

احلقائب ال�ص������فرية والن�صائية. كانت �صناعة 

العاج منت�رة يف العهود القدمية. ويف املتحف 

الوطني يف دم�صق روائع من ال�صناعة العاجية 

رامي.  التي تعود اإىل الع�ر االآ
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يف دم�شق حتت القنابل
 

اأو
مذكرات �شحفية فرن�شية اأثناء اأحداث الثورة ال�شورية

1- تقدمي:

ويحمل  املحلية،  الدوريات  اإحدى  اأ�صدرته  مللحق  ول  الأ العدد  افتتاحية  يف 

ا�صمًا ُمعربًا هو »دم�صق«، ورد القول التايل حول اأهمية التوثيق التاريخي يف حياة 

اإتقان  »اإن التوثيق الذي نوؤمن به �صالح فكري مهم يجب علينا  مم: 
ال�صعوب والأ

ن الكلمة املوثقة ال�صادقة هي ال�صورة احلقيقية وال�صهادة احلقيقية  ا�صتخدامه، لأ

التي ل ميكن نكرانها: هي �رس التاريخ و�رس اخللود. والكلمة املكتوبة هي التاريخ 

هم بوطنه وتاريخه، وهذا ما يجعلنا ن�صعى ونطالب  ن�صان الأ وهي الوثيقة ورابط الإ

ونعمل من اأجل التوثيق، والذي يعترب اأحد اأ�صلحتنا التي ُن�صهرها بقوة يف �صبيل  

)1(
الدفاع عن وجودنا وح�صارتنا«

112

          د. اإح�صان هندي
*
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- ونحن من جهتنا - ونقولها بكل توا�ضع 

- من املوؤمنني باأهمية »التوثيق« يف اإجراءات 

اإثبات احلقوق ودع������م املطالبة بها من جهة، 

ْدقية على عملية »التاأريخ« من  �ضفاء ال�ضِ ولإ

مر بتاريخ  جهة ثانية، وخا�ضة عندما يتعلق الأ

عمال امل�ضيئة يف حياة كل �ضعب. الأ

وهنا تبدو اأهمي������ة تاأريخ اأحداث الثورات 

املجيدة التي قامت يف خمتلف املدن واملناطق 

ال�ضورية، �ضد قوات النتداب الفرن�ضي، بدءاً 

بثورات حممود الفاعور وال�ض������يخ �ضالح العلي 

وال�ضيخ يو�ضف ال�ضعدون عام 1919، وانتهاء 

أيار 1945، التي �ضبقت جالء  باأحداث �ض������هر ا

القوات الفرن�ضية الكامل عن �ضورية يف �ضهر 

ني�ضان 1946- وقد قمنا بجزء من واجبنا يف 

هذا املجال عرب ت�ضنيفنا لكتاب »كفاح ال�ضعب 

وىل  العربي ال�ض������وري« الذي ن������ال اجلائزة الأ

للبحوث القومية والع�ضكرية لعام 1962.

-وخ������الل عملية جمعنا مل�ض������ادر الكتاب 

املذك������ور عرثن������ا يف املراجع الفرن�ض������ية على 

 A>Damas« :ذكر لكت������اب يحمل عن������وان

دم�ض������ق  »يف  اأي   »Sous les Bombes
أنه نوع من »املذكرات  أنا ا حتت القنابل«، وقرا

تها �ض������حفية  اليومي������ة Journal« التي خطَّ

آلي�ش بوللو« كانت تعي�ش يف  فرن�ض������ية ا�ضمها »ا

مدينة دم�ض������ق، خالل اأحداث الثورة ال�ضورية 

أنها تتحدث ب�ض������كل خا�ش  )1926/1925( وا

عن ق�ض������ف مدينة دم�ض������ق بقنابل الطائرات 

ول  واملدفعية الفرن�ضية خالل �ضهر ت�رشين الأ

.1925

ولقد حاولنا عندئذ جاهدين احل�ض������ول 

غناء كتابنا »كفاح  على ن�ضخة من هذا الكتاب لإ

ال�ضعب العربي ال�ض������وري« ببع�ش املقتب�ضات 

عنه، ولكننا اأفهمنا باأن هذا الكتاب بعد طبعه 

 Brettville خوي������ن بريتفيل يف دار ن�رش »الأ

أُر�ضل الق�ضم  Frères« بباري�ش عام 1927، قد ا
كرب من ن�ضخه اإىل �ضورية ولبنان، ولكنه ُمنع  الأ

أتلف باأمر من املفو�ش ال�ضامي، يف  و�ضودر ثم ا

أّن احلكومة الفرن�ضية املركزية يف باري�ش  حني ا

أْتَمنا كتابنا  أو اإتالفه. ولهذا ا مل تاأمر مبنع������ه ا

املوم������ى اإليه اأعاله ودفعنا به اإىل الطبع، دون 

 A>Damas Sous les « الرجوع اإىل كتاب

» Bombes
- ويف ع������ام 1965 �ض������نحت لنا فر�ض������ة 

الذهاب اإىل فرن�ضا حيث زرنا باري�ش وق�ضينا 

ج������زءاً كبرياً من مدة اإقامتن������ا فيها بالتفتي�ش 

يف حوانيت بيع الكت������ب القدمية عن الكتاب 

املفق������ود، وكان اأن عرثن������ا علي������ه –بعد طول 

ثرية  جهد وعناء- لدى ك�ض������ك لبيع التحف الأ

والكتب واملج������الت وال�ض������ور القدمية، على 

ال�ضفة الي�رشى لنهر ال�ضني.

وف������ور عودتن������ا اإىل �ض������ورية قمنا برتجمة 

هذا الكتاب خالل ع������ام 1966، حتت عنوان 
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»دم�ضق حتت القنابل«، ودفعنا به اإىل الطبع، 

حيث �ضدر عن )مطبعة العتدال( يف دم�ضق 

 )2(
عام 1967.

2- الكاتبة والكتاب:

بع������د ه������ذا التقدمي املخت�رش �ض������نقوم يف 

اجلزء املتبقي م������ن هذا املقال باإعطاء بع�ش 

ألي�ش بوللو(،  املعلومات ال�رشورية عن الكاتبة )ا

وكتابها )يف دم�ض������ق حت������ت القنابل( والفكرة 

التي حملتها املوؤلفة عن دم�ضق، واأهلها، وثورة 

عمال القمعية  دم�ضق بني 1924 و1926، والأ

التي قام بها اأفراد �ضلطة النتداب الفرن�ضي 

باملقابل.

 Alice آلي�ش بوللو اآ- املوؤلِّفة: ا�ضم املوؤلفة )ا

Poulleau(، وهي من عائلة فرن�ضية اأ�ضيلة. 
ع������ت كممر�ض������ة خالل احل������رب العاملية  تطوَّ

أنها فقدت  وىل )1914- 1918(، ويظه������ر ا الأ

�ضقيقاً لها وبع�ش اأحبائها يف هذه احلرب لذا 

اأ�ضبحت ذات نزعة »م�ضاملة Pacifiste« �ضدَّ 

أن������واع احلروب، وتظهر  هذه احلرب وجميع ا

هداء« الذي ورد يف  هذه النزعة يف كلمات »الإ

اأول كتابها وذيَّلته بتوقيعها، والذي تقول فيه: 

»اأهدي هذا الكتاب، الذي ُكتب حتت ق�ضف 

مهات الفرن�ضيات وال�ضوريات  القنابل، اإىل الأ

)3(
لم نف�ضها«. اللواتي عانني من الآ

- هذا م������ن جهة، ومن جه������ة ثانية فمن 

أنه كان لدى املوؤلفة نوع من امليل اإىل  الوا�ضح ا

دب، وخا�ضة اأدب الرحالت، وب�ضكل اأخ�ش  الأ

الرحالت يف بالد ال�رشق.

ويظهر هذا املي������ل لديها من العبارة التي 

أيار  وردت يف اآخر يوميات الكتاب )يومية 17 ا

1926(، والتي تقول فيها:

»لقد كنت كمن �ض������َجَن نف�ض������ه باختياره، 

وذل������ك لكي ميكن للتاريخ احلقيقي اأن يكتب، 

ولكي ي�ض������مع النا�ش �ض������وت فتاة �ضورية، هي 

نها فرن�ضية ويف  قل، لأ �ضورية بالتبني على الأ

أبناء وطنها. فرن�ضا اأهلها وا

وغداً �ضاأذهب مبتدئة رحلة جديدة طويلة 

 بالد �ض������ورية ال�ضمالية، 
،)4(

يف بالد العا�ض������ي

موط������ن اأحالم������ي عندما كنت عل������ى مقاعد 

أنا  أنا يواجهني هذا ال�ضوؤال وا الدرا�ض������ة. وها ا

اأختتم كتابي هذا: تُرى هل كان با�ض������تطاعتي 

، يف 
)5(

أ تاريخ ال�ض������لوقيني أق������را عندم������ا كنت ا

ال�ضف اخلام�ش باإحدى املدار�ش البتدائية، 

أنني �ضاأذهب  ب�ضارع حي لو�ض������اك يف باري�ش، ا

ثار التي خلّفها ال�ض������كندر  رى الآ ذات ي������وم لأ

يف �ضورية، واأين �ض������اأعي�ش يف مدينة اخللفاء 

العظ������ام، مدينة دم�ض������ق، م������دة طويلة حتت 

القنابل«؟!

- وق������د زارت املوؤلف������ة م�������رش يف بداي������ة 

رحلتها اإىل بالد ال�������رشق عام 1923، وعملت 

يف اإح������دى ال�ض������حف التي كانت ت�ض������درها 
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هناك )الفيكونتي�ش ده �ض������ان ب������وان( حفيدة 

ال�ضاعر الفرن�ضي ال�ض������هري لمارتني. ثم اأتت 

اإىل فل�ض������طني بالقطار ومنها اإىل �ضورية قبل 

عودتها من جدي������د اإىل م�رش. وعندما بداأت 

ن������ذر الثورة ال�ض������ورية بالندلع اأواخر �ض������نة 

1924 جَذبها ِح�ض������ها ال�ض������حفي للعودة اإىل 

�ض������ورية فقدمت اإىل دم�ضق وا�ض������تقرت فيها 

حداث وانطباعات ال�ضعب قبل  لكي تر�ضد الأ

الثورة وبعدها.

- واإّن امتداحن������ا ملوقف املوؤلفة وكتاباتها 

أنها كانت  عن �ض������ورية يج������ب األ يفهم من������ه ا

متحزبة لنا �ض������د بني قومها، فهي باحلقيقة 

مل تكن �ضد »النتداب الفرن�ضي« ولكنها كانت 

�ض������د »احلروب واأعمال العنف من ق�ض������ف 

وتقتي������ل و�ض������لب ونهب..« الت������ي كان يرتكبها 

رجال النتداب با�ض������م فرن�ضا، حيث غالباً ما 

جندها تربز موقفاً معيناً لواحد من الفرن�ضيني 

املتعقلني وتثني عليه قائلة:

أبناء �ض������عبي، هوؤلء هم  »ه������ذا واحد من ا

الفرن�ض������يون الطيب������ون الذي������ن عرفته������م يف 

بالدي«؟

آلي�ش  - واإن اأق�ض������ى ما ميكن اأن يقال يف ا

بوللو اإنها كانت كاتبة حيادية تعادي احلرب، 

اأي ح������رب، وتقف �ض������د ال�ضيا�ض������ة مبا فيها 

ال�ضيا�ض������ة الفرن�ض������ية، اإذا كانت ظاملة اأو غري 

اإن�ض������انية، واإنها –اأي الكاتبة- كانت را�ض������دة 

ح������داث الثورة كما �ض������اهدتها يف دم�ض������ق،  لأ

ول 1924، عند ا�ض������تدعاء  منذ يوم 7كانون الأ

اجلرنال ويغان Weygand من مهمة كثالث 

مفو�ش �ضام فرن�ض������ي يف بالد ال�رشق، وحتى 

يوم 27 ماي������و 1926، وهو اليوم الذي انتهت 

به مهمة امل�ض������يو ده جوفنيل، الذي حلَّ حمل 

اجلرنال �ض������اراي يف من�ضب املفو�ضية. اأي اأن 

اإقامة الكاتبة يف دم�ضق قد غطت عهد اثنني 

من املفو�ضني ال�ض������امني الفرن�ضيني: اجلرنال 

�ض������اراي الذي زاد الثورة �رشاماً بعد ق�ض������ف 

مدينة دم�ضق بقنابل الطائرات واملدفعية)6(يف 

ول 1925، وامل�ضيو هرني ده  �ض������هر ت�رشين الأ

جوفنيل الذي نزع فتيل الثورة امل�ضلحة عندما 

نادى باإلقاء ال�ض������الح والدخول يف مفاو�ضات 

جراء انتخابات  �ضيا�ضية مع ممثلي ال�ضلطة لإ

وو�ضع د�ضتور لتنظيم احلكم الوطني يف �ضورية 

)7(
وحتديد عالقته مع الدولة الفرن�ضية.

ويظه������ر اأن املوؤلفة كانت توؤم������ن بالقدر، 

حيث جنده������ا تقول يف مقدم������ة كتابها: »اإن 

ق������وى غام�ض������ة تقودنا نحن بن������ي الب�رش اإىل 

امل������كان املقرر اأن نكون فيه يف ال�ض������اعة التي 

دت م�ض������بقاً لذلك. فاإذا كنت قد تنزهت  ُحدِّ

يف طرقات الغوطة املزهرة يف �ض������هر ني�ض������ان 

1923 فذلك قد ح������دث بالتاأكيد لكي اأعي�ش 

بعد عامني يف دم�ض������ق حت������ت القنابل، ولكي 

ت�ض������در عن واحدة من اأفراد �ضعبي، يف هذه 
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املعركة املتحزبة، �ض������هادة حيادية ل حتوي اإل 

كالماً عادلً واحتجاجات قلب اإن�ضاين«.

ب- الكتاب: عنوان الكتاب، كما قلنا اأعاله، 

 .»A>Damas Sous les Bombes « هو
وقد حاولت املوؤلفة اأن تن�رشه لدى اإحدى دور 

الن�رش الكربى يف باري�ش ولكنها وجدت �ضعوبة 

يف ذلك حل�ضا�ض������ية املو�ض������وع. وما كان منها 

عندئذ اإل اأن طبعته على ح�ض������ابها يف اإحدى 

خوين  مطاب������ع ال�ض������واحي، وهي مطبع������ة الأ

، وقد مت طبع الكتاب 
)8(

بريتفيل يف بلدة اإيفتو

يف 5000 ن�ض������خة، جرى توزي������ع األف منها يف 

ربعة اآلف الباقية فتم اإر�ضالها  فرن�ضا، واأما الأ

اإىل بالد ال�رشق، وخا�ضة اإىل �ضورية.

والكت������اب من احلجم ال�ض������غري، وي�ض������م 

ربع �ضفحات  �ض������افة لأ /242/ �ض������فحة، بالإ

يف اأخره حتوي �ض������ورة ع������ن كتاب الحتجاج 

الر�ض������مي الذي وجهه عميد ال�ضلك القن�ضلي 

يف دم�ض������ق اإىل املندوب ال�ض������امي الفرن�ض������ي 

ول 1925، �ض������د اأعمال  بتاريخ 21 ت�رشين الأ

الق�ضف الع�ضوائي والتجاوزات التي ح�ضلت 

يف دم�ضق خالل ذلك ال�ضهر.

وي�ض������م الكت������اب »اإهداء« ن�رشنا �ض������ورته 

أو  يف مكان �ض������ابق من هذا املقال، و»مقدمة ا

مدخاًل«، ثم الن�ش الرئي�ضي، وهو على �ضكل 

ول 1924  »يومي������ات« تتد ما بني 7 كانون الأ

أي������ار 1926، اأي طيلة عهد املفو�ض������ني  و17 ا

ال�ضاميني اجلرنال �ضاراي وامل�ضيو ده جوفنيل، 

كما نوهنا اأعاله.

كما ي�ض������م الكت������اب خارطة لدم�ض������ق يف 

ذلك الوقت من ر�ض������م املوؤلف������ة، هي الظاهرة 

أدن������اه، وجملة من  يف ال�ض������كل رقم 3 املرفق ا

ال�ض������ور الفوتوغرافية بعد�ضة امل�ضور ال�ضهري 

»�ض������تريوين Stironi«، ال������ذي كان يقي������م يف 

يام، والذي حتدثت عنه املوؤلفة  دم�ضق تلك الأ

يف بع�ش يومياتها، وقد اأوردنا ن�ضخة عن بع�ش 

هذه ال�ضور يف مكان اآخر من هذا املقال.

آلي�������ش بوللو هذا اأن يكون  - ويكاد كتاب ا

واح������داً من الكت������ب الفرن�ض������ية القليلة التي 

حاولت اأن تن�ضف ال�ضوريني والثورة ال�ضورية، 

وخا�ض������ة اإذا ما قارنا بكتب فرن�ض������ية اأخرى 

زورت احلقيق������ة اإىل ح������د م�ض������ني مثل كتاب 

 La Syrie Terre« :املو�ضوم Mègle معجل

Franc Aise«، اأي »�ضورية اأر�ش فرن�ضية«، 
 En Syrie Avecles« وكتاب ه������رني موللر

Bédouins« اأي »مع البدو يف �ضورية«!
واهتم������ام املوؤلفة بتوثي������ق »احَلَدث« بنوع 

من امل�ض������داقية واملو�ض������وعية املبا�رشة جعلها 

مور، وخا�ض������ة من حيث  تت�ض������اهل يف بقية الأ
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دبية، وهي تعرتف بذلك �رشاحة  ال�ض������نعة الأ

فتق������ول يف مقدم������ة كتابها: »ولقد ن�ض������خت 

�ض������ل، وذلك  ه������ذه املذكرات كما ُكِتبت يف الأ

حف������ظ لها ال�ض������يغة العفوية الت������ي ترافق  لأ

وىل،  ول وحيوية امل�ضاعر الأ عادة النطباع الأ

ن اإحداث اأي تغيري فيها باإ�ضافة بع�ش 
وذلك لأ

دبية �ضي�ضيء بال ريب اإىل احلقيقة  ال�ضنعة الأ

أ�ض������تهدُف ِخدمتها قبل كل �ضيء، وذلك  التي ا

أ اأحد املراجع التاريخية  ي�ضعر القارئ باأنه يقرا

املعتربة، ولي�ش جمرد اأدب عقيم«!

ج�- دم�ض������ق يف نظر املوؤلفة: تلعب دم�ضق 

دور البطول������ة يف كت������اب املوؤلف������ة، فالبطولة 

للمدينة بقدر ما ه������ي لزعماء الثوار( وتذكر 

منهم ب�ض������كل خا�ش ح�ضن اخلراط، و�ضلطان 

أو لزعمائهم  طر�������ش، و�ض������عيد عكا�������ش(، ا الأ

ال�ضيا�ض������يني وتذك������ر منهم )ن�ض������يب البكري، 

م������ري �ض������عيد اجلزائري، وعب������د الرحمن  والأ

ال�ض������هبندر(، وبع�ش الوج������وه الثقافية مثل: 

)خالد معاذ وماري عجم������ي( وتدافع املوؤلفة 

�ض������يلة من حيث بيئتها وتراثها  عن دم�ضق الأ

ولذا تهاجم اأعمال الت�ض������ويه التي ت�ض������تهدف 

نها ل تريد اأن ي�ض������بح  بيئ������ة هذه املدين������ة، لأ

�ضكل دم�ضق- با�ضم احلداثة- ك�ضكل �ضاحية 

»ليفاللوا- بريي������ه« الباري�ض������ية. وهي تهاجم 

ب�ضكل خا�ش م�ضاريع املهند�ش الفرن�ضي الذي 

كان ي�ضع خمططات ذات طابع غربي لتجميل 

، وتهاجم اجل�رش الذي اأقامه 
)9(

مدينة دم�ض������ق

عل������ى فرع من ف������روح نهر ب������ردى يف منطقة 

)10(
ال�ضوفانية قرب باب توما.

- وتذكر املوؤلفة اأحياء مدينة دم�ضق وبع�ش 

أوابدها التاريخية بحميمية �ض������ادقة: فحي  ا

ال�ض������احلية -الذي كانت تقطن فيه- كان هو 

املقر الرئي�ض������ي للفرن�ضيني، انطالقاً من )دار 

بي�ش، وحتى   يف طلعة اجل�رش الأ
)11(

املندوبية(

 من جهة اجلنوب.
)12(

امل�ضت�ضفى الع�ضكري

- وح������ي باب توم������ا، الذي انتقل������ت اإليه 

املوؤلفة بعد ق�ضف املدينة، هو حي امل�ضيحيني 

يف املدين������ة، ولكن هوؤلء ل ي�ض������كنون يف هذا 

، واإمنا هم ينت�رشون اأي�ضاً يف حي  احلي ح�رشاً

امليدان وال�ضاغور، اللذين تقطنهما اأغلبية من 

امل�ض������لمني املحافظني، ولكن هذا ل مينع من 

عي�ش امل�ضيحيني معهم باإخاء تام.

- وال�ض������ارع ال������ذي ي�ض������ل ب������ني )حمطة 

احلجاز( و)�ض������وق احلمدية( كان يحمل ا�ضم 

 Boulevard( وبالفرن�ضية )ض������ارع الن�رش�(

De Lavictoire(، وه������و ميت������د من فندق 
وري������ان بال�������ش( وحتى )مبنى امل�ض������ريية(  )الأ

الذي يقوم )ق�رش العدل( يف مكانه اليوم.
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وكان على م������ن يريد الذهاب من )حمطة 

احلج������از( اإىل )حي ال�ض������احلية( اأن مير من 

ن )ج�������رش فيكتوريا( الذي  )�ض������احة املرجة( لأ

 
)13(

ي�ضل بني حمطة احلجاز و)فندق فيكتوريا(

مل يكن قد اأقيم بعد.

وكان على املوؤلفة عندما تريد الذهاب اإىل 

حي باب توما من ال�ضاحلية اأن تذهب اأولً اإىل 

)�ضاحة املرجة( ومنها اإىل باب توما عن طريق 

حي القيمرية )�ض������ارع امللك في�ض������ل(، اأو عن 

 )La Rue Droite طريق )ال�ضارع امل�ضتقيم

ن  –الذي هو )�ض������وق مدحت با�ض������ا اليوم(- لأ
�ض������ارع بغداد مل يكن قد �ُضقَّ  بعد وكان هناك 

خرى الت������ي حتدثت عنها  بع�ش املناط������ق الأ

 ،
)14(

املوؤلفة يف كتابها مثل )حملة ال�ض������نمانية(

أو امل�ضت�ضفى  و)م�ضت�ض������فى القدي�ش لوي�ش(- ا

غراب( الذي   و)م�ضت�ض������فى الأ
)15(

الفرن�ض������ي

يحتل مكانه اليوم مكتب رئا�ضة جامعة دم�ضق، 

و)ثكن������ة احلميدية( وهو مبن������ى كلية احلقوق 

�ض������ليم(،  ال�ض������لطان  حالي������اً، والتكية )جامع 

عمدة  وح�ض������ن غورو )قلعة املزة(، و�ضاحة الأ

موي، واأخرياً  الروماني������ة يف مدخل اجلامع الأ

ل اآخراً )�ضوق الطويلة( الذي ي�ضل بني )�ضوق 

احلميدية( و)ال�ض������ارع امل�ض������تقيم(، حيث كان 

يقوم حي )�ض������يدي عامود(، اأحد اأجمل اأحياء 

دم�ض������ق القدمية، الذي تهدم بفعل الق�ض������ف 

ول 1925، والذي اأخذ  الفرن�ضي يف ت�رشين الأ

 )16(
منذ ذلك الوقت ا�ضم )احلريقة( 

د- و�ض������ف اخلراب الذي حل بدم�ض������ق: 

كرب من الكتاب مو�ضوع هذا املقال  الق�ض������م الأ

يَ�ض������ُف اخلراب الذي حل مبدينة دم�ضق يف 

ول من  عام 1925، وخا�ضة يف �ضهر ت�رشين الأ

العام املذكور حيث مت ق�ض������ف اأحياء امليدان 

وال�ضاغور والدروي�ضية، وحي )�ضيدي عامود( 

الذي حتول اإىل »حريقة« انتقلت اإىل )�ض������وق 

أو )�ض������وق  الطويلة( و)ال�ض������ارع امل�ض������تقيم(، ا

مدحت با�ضا( كما يُدعى اليوم.

آثار  وت�ض������ف لنا املوؤلفة يف اأكرث من مكان ا

هذا اخلراب املادية واملعنوية، فتقول مثاًل يف 

ول 1925: يومية 24 ت�رشين الأ

»ويف امل�ضاء الذي اأحرق فيه حي الدروي�ضية 

كل 
)17(

�ض������عيد اجلزائ������ري م������ري  ا�ض������تقبل الأ

 ما 
ّ
املت�رشري������ن. وعندم������ا قابلته ق�������شّ علي

ج������رى لعائلة القوتلي التي كانت تلك واحداً 

من اأجمل بيوت دم�ضق، اإذ يحوي ح�ضب قول 

مري مفرو�ض������ات وحتفاً ل نظ������ري لها، مما  الأ

جعل امل�ض������وؤولني ال�ضوريني ي�ضتقبلون اجلرنال 

أتى اأول مرة  غورو يف هذا البيت نف�ضه عندما ا

 وهذا البيت قد دكته القنابل 
)18(

اإىل دم�ض������ق

)19(
ن«. الآ



يف دم�شق حتت القنابل

119 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

ول 1925  حد 25 ت�رشين الأ ويف يومي������ة الأ

ت�ضهب املوؤلفة يف و�ضف اخلراب الذي �ضاهدته 

عن������د طوافه������ا يف املدينة هذا الي������وم بحيث 

)20(
ي�ضتغرق الق�ضف �ضبع �ضفحات كاملة.

ول تن�ضى املوؤلفة، حتى حني و�ضف الدمار 

نثوية ب�ضكل  الذي حّل بدم�ض������ق، م�ضاعرها الأ

ن�ضانية ب�ضكل عام، واملثال على ذلك  خا�ش والإ

ول  ما �ض������ّجلته يف يومية الثالثاء 27 ت�رشين الأ

حيث تروي لنا الق�ضة التالية التي حدثت اإثر 

ق�ضف حي امليدان: 

أ الق�ض������ف بالقنابل ب�ض������كل  »عندما ب������دا

فجائ������ي ليل������ة الثن������ني/ الثالثاء ه������رب زوج 

وزوجته من منزلهم������ا املحرتق، ولكن طفلهما 

ن كاًل من  الر�ض������يع كان ما يزال نائماً فيه، لأ

خر.  الزوجني ظن اأن الطفل كان قد حمله الآ

ومل يكت�ض������فا هذا اخلط������اأ اإل بعد اأن و�ض������ال 

، ولكن مل يعد مبقدورهما 
)21(

ال�ض������ارع البعيد

ن احلي بكامله  الرجوع اإىل البي������ت الالهب لأ

اأ�ض������بح حما�رشاً.. ويف اليوم الت������ايل عادا اإل 

بيتهم������ا، فوجدا طفلهما الر�ض������يع ي�رشخ من 

اجلوع يف مهده الذي كان يتو�ض������ط حجرة هي 

وحدها التي مل حترتق«.

- وننه������ي هذا املق������ال بيومية تُظهر مدى 

حر�������ش املوؤلف������ة على مدينة دم�ض������ق ونظافة 

بيئته������ا، والرتباط العاطفي الذي ن�ض������اأ بني 

ن�ض������ان« وب������ني »املكان«، فتق������ول يف يومية  »الإ

ول 1925 الكلمات التالية: 22كانون الأ

أ الق�ض������ف يف ال�ض������باح. فقد األقت  وابتدا

الطائ������رات قنابلها يف ال�ض������ابعة �ض������باحاً، ثم 

اأطلقت املدفعية ثالثني طلقة على حي امليدان 

بتم������ام ال�ض������اعة الثامن������ة. وتنوي ال�ض������لطات 

�ض������جار التي حتيط  الع�ض������كرية قطع جميع الأ

بدم�ضق، وهدم احلواجز التي حتّد الب�ضاتني، 

وهذه وح�ض������ية، وح�ض������ية تزق القلب،�ض������د 

غوطتي اجلميل������ة الظليلة املزهرة التي تتلئ 

أ�ضجار امل�ضم�ش  بخرير املياه ال�ض������افية حتت ا

)22(
والزيتون.

أيه يا دم�ضق امل�ض������كينة، تُرى ماذا �ضيبقى  ا

أ�ضجار  من روائعك اإذا كانت القرى �ض������تهدم، وا

الب�ضاتني )يف الغوطة( �ضتقطع؟

اإّن ه������ذا التدني�ش يجرح �ض������عوري يف اأكرث 

أنه يخيل  نقاط هذا ال�ض������عور ح�ضا�ضية، حتى ا

مالك املعتدى عليها هي يل. يل وكاأن الأ

اإين اأحب ه������ذه البالد منذ اأن اكت�ض������فت 

)23(
روحها«.

- وبعد فهذه هي واحدة من الفرن�ض������يني 

ال�رشفاء الذين اأحبوا �ضورية ودم�ضق، وهذا هو 

 »A>Damas Sous les Bombes« كتابها
�ض������اهداً على هذا احلب، وه������ا هي ترجمتنا 

�ضلية عام  العربية لهذا الكتاب، يف طبعتيها الأ

1967، واملقلدة عام 1996.

أنه لن يتي�رش لنا –عرب  - ون�ضري اأخرياً اإىل ا

هذا املقال- اأن نتكلم اإل عن ب�ض������ع نقاط يف 

الكتاب، الذي ي�ضتحق عدة وقفات اأطول عند 

)24(
خرى. نقاطه امل�ضيئة الأ
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عـــن افتتاحيـــة امللحـــق الـــذي يحمـــل ا�صـــم   -1

»دم�صـــق« والـــذي اأ�صدرته �صحيفـــة »الوطن« 

ال�صورية يوم 2007/10/21.

ُي�صتح�صـــن التذكـــر هنـــا باأنـــه �صـــدرت طبعة   -2

ثانيـــة - ول نقـــول ترجمـــة ثانيـــة- للكتـــاب 

يف دم�صـــق عـــام 1996، ومل نعلـــم بهـــا اإل بعـــد 

دبية  توزيعهـــا. وحفظًا حلقوقنا يف امللكية الأ

والفكريـــة األزمنـــا النا�رس بو�صـــع ا�صمنا على 

الغـــالف كمرتجم، ولكـــن الن�ـــص العربي كان 

خطاء اللغويـــة والنحوية اإىل حدٍّ  مليئـــًا بالأ

ن  فاح�ص؛ ومل يكن من املمكن لنا اإ�صالحها لأ

الكتـــاب كان قد طبـــع ومت توزيعه قبل علمنا 

باأمره.

هداء باللغة الفرن�صية، مع  انظر ن�ص هذا الإ  -3

ترجمته العربية يف ال�صكل رقم2.

ول  آخـــران عـــن �صوريـــة: الأ للموؤلفـــة كتابـــان ا  -4

 Au Pays العا�صـــي  بـــالد  »يف  بعنـــوان 

»�صبـــع  بعنـــوان  والثـــاين   »De L>oronte
 Sept Histoires De ق�ص�ص من �صوريـــة

.»Syrie
ول  دولـــة ال�صلوقيني اأن�صاأهـــا امللك �صلوق�ص الأ  -5

يف �صورية، وكانـــت عا�صمتها اأنطاكية، ودامت 

حتـــى الحتـــالل الرومـــاين ل�صوريـــة على يد 

وازدهـــرت  ق.م،   67 عـــام  بومبيو�ـــص  القائـــد 

خاللهـــا ح�صارة يونانية- �رسقيـــة اأخذت ا�صم 

)احل�صارة الهيلني�صتية(.

نف�صهـــا  الفـــرتة  يف  حمـــاة  مدينـــة  وكذلـــك   -6

تقريبًا.

وهـــذا ما جرى يف عهـــد خليفته امل�صيو هرني   -7

يون�صـــو بعد انتخابـــات اجلمعيـــة التاأ�صي�صية 

عام 1928.

 Bretteville Frères Imprimeurs  -8

 Rue De la Republique- yvetot،

.1927 ،France
نعتقـــد اأن املوؤلفـــة كانـــت تق�صـــد يف نقدهـــا   -9

)خمطط اإيكوب�صار(.

10- انظر ال�صكل رقم 4.

مر )ثـــم امللـــك( في�صل، ثم  11- كانـــت ق�ـــرسًا لالأ

اأ�صبحـــت دارًا للمندوبية قبل اأن ت�صبح مقرًا 

لل�صفارة الفرن�صية بعد ال�صتقالل.

ركان العامة يف العهد  12- اأ�صبح مقـــرًا لرئا�صة الأ

الوطني، ويقوم يف مكانه فندق ال�صام حاليًا.

13- كان فنـــدق فيكتوريـــا يقـــوم يف املـــكان الـــذي 

يوجـــد فيه مبنى �صفيق احلايك اليوم )انظر 

�صـــورة فندق فيكتوريا –كمـــا كان عام 1925- 

يف ال�صكل رقم 5(.

14- انظر ال�صكل رقم 6.

15- انظر ال�صكل رقم 7.

16- انظر ال�صكل رقم 8.

مر عبد القـــادر اجلزائري، كان له  17- حفيـــد الأ

الهوام�ش



يف دم�شق حتت القنابل

121 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

منـــزل يف حـــي القيمريـــة، وق�ـــرس يف �صاحية 

دمر.

18- يف اأوائل �صهر اآب 1920.

19- انظر ال�صكل رقم 8.

20- انظر ترجمتنا العربية للكتاب: »دم�صق حتت 

القنابل« دم�صق 1967- �ص158 حتى 164.

21- جلـــاأ اأهـــايل حي امليـــدان اإىل حـــي املهاجرين 

يومئذ.

22- اأهم �صجرتني يف غوطة دم�صق.

23- انظـــر ترجمتنا العربية للكتاب –م�صار اإليها 

اأعاله- �ص233.

24- توجـــد ن�صخة من هذا الكتـــاب بالفرن�صية يف 

)املعهد الفرن�صي للدرا�صات العربية( بدم�صق 

حتت رقم 21587. وتوجد ن�صخة من ترجمتنا 

العربيـــة لهـــذا الكتـــاب، حتت عنـــوان »دم�صق 

حتـــت القابل« يف املعهد نف�صه. وبو�صع القارئ 

العـــودة اإىل الطبعـــة الثانية مـــن ترجمة هذا 

�صد. الكتاب )1996( يف مكتبة الأ

P  P  P
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�صلي للكتاب ال�صكل رقم 1: �صورة الغالف الآ
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هداء ال�صكل رقم 2: �صفحة الإ
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ال�صكل رقم 3 :  

حداث املذكورة يف  خارطة دم�صق وتو�صح اأماكن الأ

لفة )األي�س بوللو(  هذا الكتاب وهي من و�صع املوؤ
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ال�صكل رقم 4 :  

مقهى حديقة ال�صوفانية الذي زارته

لفة عام 1925  املوؤ
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ال�صكل رقم 5 :  

فندق فكتوريا الكبري من اجلنوب اإىل ال�صمال يف

بدايات القرن الع�رشين

ويبدو ج�رش فكتوريا امل�صيد من احلديد املحكم، 

لفة عام 1926 والتي تتحدث عنه املوؤ
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ال�صكل رقم 6 :  

�صورة تراموي - امليدان اأمام جامع )�صنان با�صا(

يف حملة ال�صنانية قرب باب اجلابية



يف دم�شق حتت القنابل

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 1282008

ال�صكل رقم 7 :  

م�صت�صفي القدي�س لوي�س )الفرن�صي حاليًا(

وترى اأمامه �صيارتان كانتا تنقالن اجلرحى

الفرن�صيني يف معاركهم مع الثوار
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ال�صكل رقم 8 :  

دار )القوتلي( بعد احرتاقها بفعل الق�صف

 يف بدايات الثورة ال�صورية )1925(
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دم�شـــق وال�شـــــعر

القومية  هويتنا  رمز  هي  القلب.  يف  ال�ساكنة  احلبيبة  املدينة  هذه  دم�سق 

هي  ال�سورية..  ح�سارتنا  ومركز  العربية  رايتنا  ورافعة  ال�سامية  بالدنا  وعا�سمة 

ال�سوت يف املو�سيقا.. وهي اللون يف الر�سم وهي املاء واخل�رضاء والوجه احل�سن هي 

لهي �ساءها اهلل اأن  بحور ال�سعر وتفعيلة الق�سائد وقوافيها هي جتليات احل�سن الإ

نبياء ومالذ الر�سل ورو�سة ال�ساحلني والقدي�سني.. تكون موطن قدم الأ

130
          د. عي�سى دروي�ش

*

اأديب و�ساعر و )�سفري ووزير �سابق(.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

*
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احلديث عن دم�سق هو حديث عن ال�سحر 

وال�سعر واحلب والع�سق واجلمال.. لن اأحتدث 

يف التاريخ فهذا �ساأن املوؤرخني.. ولكن �ساأقف 

مع بع�ض ال�س������عراء وال اأجد اأف�سَل ا�ستهالٍل 

من �س������عر ح�سان بن ثابت يف ق�سيدته لعمرو 

بن احلارث الغ�ساين والتي مطلعها:

��م �ل����د�ر �أم مل ت�����س���أِل    ���س���أل��َت ر���سَ �أَ

فَحومِل ف�لُب�سيع  �جل��و�ب��ي  بني 

فج��سَم ��ري��ن  �ل�����س��فَّ م���رج  ف���مل��رج 

�����س����ً� مل حت��ل��ِل ف���دي����ر ���س��ل��م��ى ُدرَّ

اإىل اأن يقول: 

ن����دم���ت���ه���ْم ع���������س�����ب����ٍة   درُّ  هلل  

وِل �لأ �ل���زم����ن  يف  ب��ج��ّل��ق  ي���وم���ً� 

مي�سون يف �حُللل �مل�س�عف ن�سُجه�

ِل �لُبزَّ �جِلم�ل  �إىل  �جِلم�ل  م�سي 

�أب��ي��ه��ُم ق���ر  ح���ول  ج��ف��ن��ة  �أولد 

ِل �ملف�سِ �ل��ك��رمِي  م���ري��ة  �ب���ن  ق��ر 

عليهُم �لَري�ص  ورد  من  ي�سقون 

�ل�سل�سل ب�لرحيق  ي�سفق  ب��ردى 

�أح�س�بهْم كرميٌة  �ل��وج��وه  بي�ص 

وِل �لأ �ل���ط���ر�ز  م���ن  ���س��مُّ �لن�����وف 

والكلم������ات ال������واردة يف الق�س������يدة مث������ل 

اجلوابي والب�س������يع واملرج وجا�سم كلها اأماكن 

يف ال�سام متتد بني جا�سم والك�سوة.. ودم�سق 

نبياء  نها موطن االأ ملهمة ال�سعراء بقدا�ستها الأ

ولياء ال�س������احلني.. ويف �س������ورة  وم�س������تقر االأ

آية  ية رقم )50( وجعلنا ابن مرمي ا املوؤمنني االآ

أويناهما اإىل ربوة ذات قرار وَمعني:  وا

مام ال�س������يوطي يف تف�سريه   )1( ويقول االإ

امل�س������مى بالدر املنثور: اإخ������راج ابن اأبي حامت 

عن جماهد 

أويا اإىل  أويناهم������ا( قال عي�س������ى واأمه ا  )وا

الغوطة ويوجد كهف يف جبل قا�س������يون يقال 

له كهف مرمي.

واخ������رج ابن جرير عن اب������ن عبا�ض قال: 

الربوة امل�ستوى واملَعني املاء اجلاري وهو النهر 

قال اهلل تعاىل )وقد جع������ل ربك حتته �رسياً( 

واخ������رج ابن جري������ر عن ابن �س������الم يف قوله 

الربوة هي دم�سق. 

ويقول احلديث ال�رسيف اإن دم�سق مهبط 

عي�سى بن مرمي وقال )�ض( )ينزل عي�سى بن 

مرمي على املنارة البي�ساء �رسق دم�سق( 

واحلديث عن قد�س������ية دم�سق طويل فهي 

بدال اإ�سارة اإىل قول  )اإرم ذات العماد( وفيها االإ

أبداالً  الر�سول )�ض( �ستكون دم�سق اأكرث املدن ا

هلها معقل  وزهاداً واأكرثها م�س������اجداً وهي الأ

واأكرث املدن اأهال واأكرثها ماالً ورجاالً. وهناك 

بدال بال�سام  مام علي بن اأبي طالب )االإ قول لالإ

ر�ض وين�رسهم  بهم يرحمنَّ اهلل جميع اأهل االأ

عداء كلما هلك منهم رجل اأخلف اهلل  على االأ

مكانه رجاًل( ويقول ابن حنبل )دم�س������ق اأكرث 

أبداالً وزهاداً( وتعترب دم�سق رابع املدن  املدن ا
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�س������المية قدا�س������ة بعد مكة  االإ

واملدينة والقد�ض 

اأما من الناحي������ة اجلمالية 

الت������ي ت�س������كل لل�س������عراء منبعاً 

لهام فتذكر ما قاله ابن جبري  لالإ

ندل�س������ي يف رحلة يف دم�سق:  االأ

جّنُة امل�رسِق ومطلع نورِه املُ�رِسْق 

�سالم التي  وهي خامتة بالد االإ

ا�ستقر يناها وعرو�ض املدن التي 

باأزهار  وقد جتل������ت  اجتليناها 

الرياح������ني وحتل������ت يف حل������ل 

الب�ساتني وحلت  �سند�س������ية من 

م������ن مو�س������ع احل�س������ن باملكان 

املك������ني وتزين������ت يف من�س������تها 

اأجم������ل تزيني وت�رسفت باأن اأوى 

اهلل تع������اىل امل�س������يح واأمه فيها 

اإىل رب������وة ذات قراٍر وَمَع������نْي، ظل ظليل وماء 

راقم بكل  �سل�سبيل تن�ساب مذ ائبه ان�سياب االأ

�س������بيل وريا�ض يحيي النفو�َض ن�سيُمها العليل 

تتربج لناظريها مبجتلى �سقيل وتنادي هلّموا 

اإىل مغر�ض للح�س������ن ومقيل قد �سمت اأر�سها 

كرثة املاء حتى احتاجت للظماأ فتكاد تناديك 

بها ال�س������م ال�س������الب،. ارك�ض برجلك هذا 

مغت�س������ل بارد و�رساب، قد اأحدقت الب�س������اتني 

بها اإحداق الهالة بالقم������ر واكتنفتها اكتناف 

الكمام������ة للزه������ر، وامت������د �رسَقه������ا غوطتها 

اخل�رساء امتداد الب�رس، فكل مو�سع حلظته 

ربع ن�رسته اليانع������ة قيد النظر  بجهاته������ا االأ

واهلل دار القائل������ني عنه������ا. واإن كان������ت اجلنة 

ر�ض فدم�س������ق ال�سك فيها واإن كانت يف  يف االأ

ال�سماء فهي بحيث ت�ساميها وحتاديها: 

ل�������ل���������������س��������م ف���������������س�������ٌل ب��������ه�������ٌر  

ب����ع���������س����ه����� �ل��������رغ��������د �ل�����ن�����������ْر

ي�����ل�����ت�����ق�����ى  ح��������������ني  ك��������������ل  يف 

م���������������ء �حل����������ي�����������ة و�خل�������������������ْر

أم������ا العام������ل امله������م الثالث فه������و العامل  ا

مي������اين الذي تعطيها  الوجداين النف�س������ي واالإ
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ال�س������ام باأبنائها.. هذا ال�سعور الذي عرب عنه 

�سد بعبارته امل�سهورة »ال�سام  الرئي�ض ب�سار االأ

ميانية املعنوية  الرب حاميها« وهذه الروح االإ

ن�س������ان هو الذي  ر�ض واالإ أو العالق������ة بني االأ ا

�س������افة اإىل عوامل الدين والتاريخ  ي�سكل باالإ

خوي ه������ذه املناعة يف  والثقاف������ة والعي�ض االأ

ال�س������ام واأهلها.. وهناك حديث ين�س������ب على 

النبي )�ض( يقول: )من مات بال�س������ام اأعطى 

م������ان من �س������غطة الق������رب واجل������واز على  االأ

ال�رساط(. 

وقوله عليه ال�سالم »من ا�ستطاع اأن ي�سم 

كفيه على جنبه من تراب ال�سام فليفعل فاإنها 

م������ن تراب اجلنة« ودم�س������ق عا�س������مة الدولة 

موية التي ات�سعت لتمتد من ال�سني  العربية االأ

ندل�������ض ولذلك ال عجب اأن ي�س������عر كل  اإىل االأ

عربي وكل م�س������لم باأن يف دم�س������ق له �سيء ما 

يهتز فيه وجدانه وت�س������مو به نف�س������ه و�سدق 

ال�ساعر الذي قال: 

يف �ل�س�م �أهلي وبغد�د �لهوى و�أن�

يف �لرقمتني ويف �لف�سط�ط �إخو�ين

ومعروف اأن الف�سطاط هي عا�سمة م�رس 

التي بناه������ا على النيل عمرو بن العا�ض واإىل 

جانبها بنى الفاطميون يف خالفة املعتز لدين 

اهلل الفاطمي مدينة القاهرة. 

خوة بني ال�سام والعراق قال  ويف معنى االأ

بدوي اجلبل: 

ل��ي�����ص ب���ني �ل���ع���ر�ق و�ل�������س����م ح��دٌّ 

ه�����ّدم �هلل م���� ب���ن���و� م���ن ح���دود

اأما حافظ اإبراهيم فيقول: 

تنت�سب �ل�����س���م  ل���رب���وع  �أم  مل�����ر 

هن� �لعال وهن�ك �ملجد و�حل�سب

ن���ئ��ب��ٌة  �ل��ن��ي��ل  ب������و�دي  �أمل�����ت  �إذ� 

ب�تت له� ر��سي�ت �ل�س�م ت�سطرب

واملع������روف تاريخياً اأن ال�س������وريني ويطلق 

عليهم يف م�رس ا�س������م ال�س������وام اأقاموا حفاًلُ 

ألقى الق�س������يدة  تكرميياً حلاف������ظ اإبراهيم وا

امل�سار اإليها يف االحتفال.

واأما العامل الرابع فهو الت�سامح وا�ستيعاب 

نبياء ولذلك  خر وكما قلنا دم�سق موطن االأ االآ

دي������ان واملذاهب حتى اأ�س������بحت  تعاي�س������ت االأ

ن�سان  ت�سكل �سمفونية لوحدانية الرب و�سمو االإ

و�سعوره بامل�ساواة مع اأقرانه ورف�ض التع�سب 

والعن�رسية. 

أبان العرب عن  يقول غو�س������تاف لوب������ون )ا

الت�س������امح مع كل مدن ال�س������ام فر�������ض اأهلها 

ب�س������لطانهم وطرحوا الن�رساني������ة وقبلوا دين 

الفاحتني وتعلموا ل�س������انه( ومن املعروف عن 

معاوية اأن جعل اأحد وزرائه �رسجون الرومي. 

موي  وكان االأخطل الن�رساين �ساعر البالط االأ

ومن هذا يقول مادحاً: 

ُنٌف  َح�سٌد على �حلق ُعّي�ف �خلن� �أُ

���س��رو� م���ك���روه���ٌة  ب��ه��م  مل�����ت  �أَ �إذ� 
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�سم�ص �لعد�وة حتى ي�ستق�د لهم

قدرو� �إذ�  �أحالمً�  �لن��ص  و�أعظُم 

ويف �س������ورية تعاي�ست القوميات واالثنيات 

فعلى اأر�س������ها عا�������ض العرب ال�س������اميون يف 

خمتل������ف ف������روع حديقته������م املتنوع������ة الورود 

آرامي������ة و�رسياني������ة وفينيقية  والزه������ور م������ن ا

آ�سورية وكلدانية اإىل اآخره. وكذلك ان�سهرت  وا

ح�سارات فار�ض واليونان والرومان والفراعنة 

ومر عليها غزوات واحتالل اأجنبي �س������ليبي 

ومغويل و�سلجوقي وعثماين وكذلك االحتالل 

الفرن�س������ي.. وذه������ب الغزاة وبقيت دم�س������ق 

العروبة لغة وح�سارة وديناً وت�ساحماً واإن�سانية 

واإليها جلاأ املعذبون الهاربون من املاآ�س������ي من 

رمن وغريهم فوجدوا  لب������ان واالأ ال�رسك�ض واالأ

العون وامل�ساعدة وان�سهروا يف ال�سام مبعناها 

الوا�سع و�ساروا جزءاً من مواطنيها ون�سيجها 

�س������المية  االجتماعي وح�س������ارتها العربية االإ

يقول ابن الوردي يف جريدة العجائب: 

أنها كانت مواطن   ))ومن خوا�ض ال�س������ام ا

نبياء عليهم ال�سالم والزهاد وعي�ض العباد..  االأ

ومن خ�سائ�سها التفاح الذي ي�رسب به املثل 

يف احل�س������ن والطيب والرائحة ومنها الزجاج 

أل�سنة  الذي ي�سبه به كل �سيء رقيق ويقال عن ا

نام اأرق من زجاج ال�سام.((  االأ

آنفاً عن ال�س������ام  واحلدي������ث كما ذك������رت ا

و�س������حرها وما قيل فيها وما كتب عنها تعجز 

عنه املجلدات ولكن �س������اأعود اإىل مو�س������وعنا 

�سلي اليوم وهو ال�سام وال�سعر. االأ

ويف هذا املو�سوع وجدت نف�سي بني اأمرين 

أ�س������لك  أو اأن ا أ�س������لك طريق ال�س������عراء ا هو اأن ا

طريق املكان واملوق������ع فوجدت بعد تفكري اإن 

امل�سي خلف ال�سعراء طويل للغاية ويحتاج اإىل 

دباء.  كادميي������ني واالأ كتاب وهذا من �س������اأن االأ

فاخرتت الطريق الثاين وهو اأن اختار مبقداٍر 

ما عيناٍت من ال�سعر قالها ال�سعراء يف دم�سق 

أو رمز يدور حوله  �س������واء فيها كما كان مطلق ا

أو اأمكنة يف دم�سق زارها  ال�س������عر وال�س������اعر ا

ألهبت وجدانهم  ال�س������عراء ففتحت قرائحهم وا

�سعار التي  فحركتهم على النظم فو�س������عوا االأ

بقيت خالدة مدى الدهر. 

ويف ه������ذا يقول البح������رتي مادحاً املتوكل 

وم�سطافاً يف داريا القريبة من دم�سق:

َب����َرَد�  �إذ�  ل��ي��ل د�ري�����  �ل��ع��ي�����ص يف 

و�ل����ر�ح مت��زج��ه ب���مل���ء م��ن ب��ردى

فو��سله ت  عمَّ �ل��ذي  م���م  ل��الإ قل 

�رقً� وغربً� فم� نح�سي له� عدد�

خ��الف��َت��ُه ع���ل���ٍم   ع���ن  وّلك  �هلل 

�أحد� ُيعِطِه  م� مل  �أعط�ك  و�هلل 

حم��سّنه� �أب��دت  فقد  دم�سق  �أم��� 

وق����د وف����ى م��ط��ري��ه��� مب���� وع���د�

بلد م��ن  �لعي�ص  ت  م���الأ �أردت  �إذ� 

�لبلد� ي�سبه  وزم���ن  وم�ستح�سن 
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مي�سي �ل�سح�ب على �أَجب�ِله� ِفرقً�

وي�سبح �لنبت يف �سحر�ءه� بدد�

��اًل  َخ�����سِ و�ِك���ف���ً�  �إل  تب�ر  فل�ست 

َغ���ِرد� �أو ط���ئ��ر  ي���ن��ع��ً� خ�����رً�  �أو 

ب��ع��د جيئته  �ل��ق��ي��ظ وىل  ك���أمن��� 

َب��ْع��د� �أو �ل��رب��ي��ع دن��� م��ن بعد م��� 

ه������ذا الو�س������ف الرائ������ع لل�س������اعر الكبري 

البحرتي مل يكن الق�س������يدة الوحيدة يف دم�سق 

ب������ل اأ�رست اإىل ما ذك������رت يف بداية املحا�رسة 

 دم�سق باأنها م�ستقة من كلمة 
)2(

على ت�س������مية 

م�سق وم�سافة اإليها حرف )د( الن�سبة دم�سق 

ويف الهريوغليفي������ة تذكر على النحو ومعناها 

راميون اأطلقوا عليها ا�سم  ر�ض املزهرة واالآ االأ

)درم�سق( وال�رسيان )در م�سوق( وقيل اإَرم هي 

ية  دم�س������ق التي وردت يف الق������راآن الكرمي االآ

َرَم ذات العماد  أمَلْ تر كيف فعل ربك بعاد*اإِ ))ا

التي مل يُخلق مثلها يف البالد*((.

ويف هذا يقول ال�ساعر �سبيب بن زيد ابن 

النعمان بن ب�رس: 

عالئقه� من  علقتني  �لتي  ل��ول 

وط��ُن ول  د�ٌر  �إرَم  يل  مُت�����س��ى  مل 

أراد بذلك دم�س������ق وهو ما عناه  ويقال اإنه ا

البحرتي بقوله: 

�إليك رحلن� �لعي�ُص من �أر�ص ب�بٍل 

�لدبور ويهتدي به� �سمت  يجوز 

فكم جزعت من وهدٍة بعد وهدًة 

وكم قطعت من َفدفٍد بعد فدفِد

ن��و�زع��ً� �ل���ع���ر�ق  �آّم  م��ن  طلبتك 

مبر�سِد منك  �ل�س�م  وق�سور  بن� 

و�أن���ه����  �ل���ع���م����د  ذ�ت   �إرٍم  �إىل  

وتعمدي موِجفً�  ق�سدي  ملو�سع 

ماكن التي �س������دت ال�س������عراء اإليها  ومن االأ

موي الذي كان يعترب يف ع�رسه  هو اجلامع االأ

نظراً الت�ساعه وجمال هند�سته وكرثة اأعمدته 

والف�سيف�ساء املنقو�سة على جدرانه باأنه اأحد 

عجائب الدنيا ويق������ال اإن هذا اجلامع الذي 

أنقا�ض كني�س������ة. ويف اأزمنة �س������ابقة  بني على ا

للم�س������يحية كان معب������داً للكل������دان وال�رسيان 

وكانت م�س������احته ربع م�س������احة مدينة دم�سق 

�س������لي من  داخل ال�س������ور وكان طول احلرم االأ

ال�������رسق اإىل الغرب 1300 قدم وعر�س������ه من 

ال�سمال اإىل اجلنوب 1000 قدم وبالرغم من 

تعر�سه للحريق والزالزل مازال حتفة معمارية 

زمان وقد اأعيد  هند�سية خالدة على تعاقب االأ

�سد  ترميمه يف عهد القائد اخلالد حافظ االأ

يف ثمانينيات القرن املا�سي. 

موي يقول نابغة بني �سيبان  ويف اجلامع االأ

مادحاً الوليد ما يلي: 

ظ�هرٌة  �حل��ق  �سالة  فيه  ف�ليوم 

و����س����دٌق م��ن ك��ت���ب �هلل م��ع��روُف
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تلٌق  موؤ و�لي�قوت  �لزبرجد  فيه 

و�لكل�ص و�لذهب �لعقي�ن مر�سوف

بهجُته� �ل��ر�ئ��ني  تعجب  ��ٌة  وف�����سّ

�أع���الِه���ّن معطوُف ف���وق  ك��رمي��ه��� 

وق����ب����ُة ل ت���ك����د �ل���ط���ر ت��ب��ل��غ��ه���

م�سقوف ب�ل�س�ج  حم�ريبه�  �أعلى 

له� م�س�بيح فيه� �لزيت من ذهب

ي�سيء من نوره� )لبن�ن( و�ل�سيف

ف����ك����ل �أم�����ي������ل�����ه و�ل����������رب زي���ن���ه

م��ب��ط��ٌن ب��رخ���م �ل�����س���م حم��ف��وُف

وقال ال�ساعر ابن منقذ الكناين يف و�سف 

موي ما يلي:  اجلامع االأ

ُه وك������أن ج���َم��ع��ه��� �ل���ب���دي���ُع ب���ن����وؤ

جحفال �مل�س�جد  م��ن  مي��ر  ملك 

ُرِف����ع����ْت ف�����س���ه��ت ق��ّل��ًة  ذو ق���ّب���ة 

وم��ن���ب��ر� ب��ن��ي��ت ف��ح���ك��ت معقال

�أع���ل��ي��ه��� كم� ه���ل���ة يف  ت���ب���دو �لأ

ي���ب���دو �ل����ه����الل ت���ع����ل���ي���� وت��ه��ل��ال

ويريك م�سقوف �لر�س��ص مدثرً� 

ي��ع��ل��و ج�������د�رً� ب����ل���رخ����م م��زّم��ال

ق������و�م ب���ني ���س��ك��وِل��ِه  ق���د �أّل�����ف �لأ

مت�سكاًل ب���ذ�ت���ه  �ل���رخ����م  ف��غ��د� 

ف�نرى بج�صِ  جتليال  ير�َص  مل 

ب���ل��َف�����صِّ ي��ع��ل��و ب���ل��ن�����س���ر جملال

تخ�له  ف��ي��ه  �ل�سم�ص  ت���ذر  ف�����إذ� 

م�سعال ح��ري��ق��ً�  �أو  ت����أل���ق  ب���رق���ً� 

ف���ك����أمن���� حم���ر�ب���ه م���ن ���س��ن��د���صٍ  

ف�����س��ال ق�����د  وزم�����������رٍد  ل������وؤ  ل������وؤ �أو 

بدت �إذ�  �لزج�ج  ط�ق�ت  وتخ�ل 

ل��ل��ح��ظ��ك ع��ب��ق��ري��ً� م�سدل م��ن��ه 

مثلم� لك  ب�سحنه  �لقب�ب  تبدو 

لتجتلى ب�حللي  �لعر�ئ�ص  تبدو 

�إذ� ����س����ع����ت  ح����رك�����ت  وب���ب����ب���ه 

ف��ت��ح��ت ل��ه��� ب����ب ت���ر�ج���ع مقفال

وال�ساعر يف هذا الو�سف الدقيق كامل�سور 

البارع يف ع�رسنا مل يرتك �س������يء اإال ور�س������مه 

بالكلمات. 

ودم�سق يف الع�رس العبا�سي زارها اخلليفة 

آثارها واأعجب  املاأمون وطاف على ق�سورها وا

بها اإعجاباً كبرياً ودم�س������ق كما و�س������فها اأحد 

أبواب حيث  �سكانها باأنها جنة خلد لها ثمانية ا

يقول: 

�أو��������س��������ف�������ه�������� يف  دم���������������س�������ق 

ج���������ن���������ة خ���������ل���������د ر�����������س���������ي���������ْة

�أم���������������������� ت�����������������رى �أب����������و�ب����������ه�����������

ق������������د ج�������ع�������ل�������ت ث������م�������ن������ي������ْة

ويقول العالم������ة حممد كرد علي يف كتابه 

)دم�س������ق مدينة ال�سعر وال�سحر( واملطبوع من 

قبل دار املعارف يف م�رس حتت عنوان �سل�سلة 

أ العدد 16 وهي طبعة �سعبية �سدرت يف  اقرا

ربعيني������ات وقد بحثت يف مكتبات دم�س������ق  االأ

عنه ومل اأج������ده وجدته يف دار الكتب القدمية 
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يف الالذقية واأرجو اأن يعاد طبع هذا الكتاب 

طبعة جديدة لكثافة املعلوم������ات الواردة فيه 

يقول كرد علي نقاًل عن �ساحب كتاب الدار�ض 

وهو كت������اب مت تاأليفه بعد خم�ض �س������نني من 

دخول العثمانيني على دم�س������ق )اأن يف دم�سق 

7 دور للق������راآن و 18 للحديث و 57 مدر�س������ة 

لل�س������افعية و 51 مدر�سة للحنفية و 4 مدار�ض 

أربع  للمالكية و 10 مدار�ض للحنابلة وكان بها ا

مدار�ض للطب ومدر�س������ة للهند�سة ويف دم�سق 

و�ساحليتها 26 خانقا و 23 رباطاً و 26 زاوية 

وجميع ه������ذه املدار�ض والرباط������ات والزوايا 

خربت على يد العثمانيني(.

ويقول كرد علي )كانت هذه املدار�ض مدة 

أ�سبه بكليات ملدر�سة جامعة كربى تدر�ض  قرون ا

فيها بع�������ض علوم القدم������اء اإىل جانب علوم 

الدين واللغة ومنها خرج اأعاظم امللة(.

ويق������ول ال�س������اعر ابن منق������ذ الكناين يف 

املدار�ض: 

م�����س��ك��ل  يف  ت����أت���ه����  مل  وم�����د�ر������ص 

�مل�سكال ي��ح��ل  ف��ت��ى  وج����دت  �إل 

�����ه������ م�������رٌء ي���ك����ب���د ح�����رًة  م������ �أمَّ

�ه���ت���دى ومت���ول �إل  وخ�����س������س��ة 

���ه����  ُم���ِغ���لُّ وب���ه���� وق��������وٌف ل ي������ز�ل 

�لَعّيال ويغني  ���رى  �لأ ي�ستنفذ 

و�أئ���م���ة ت��ل��ق��ي �ل����درو�����صَ و����س����دٌة 

ت�سفي �لنفو�ص ود�وؤه� قد �أع�سال

مك�سب� �ل�سن�ئع  َت��َخ��ذو  ومع��ر 

جتّمال �لعلوَم  حفظو�  و�أف��سل 

اأما يف املن������ازل والدور فقد كتب املوؤلفون 

والرحال������ة واملوؤرخ������ون عن دم�س������ق ومبانيها 

و�سواقيها وجوامعها وهذا لي�ض مو�سوع هذه 

�س������ارة اإىل البيت  املحا�������رسة ولكن البد من االإ

الدم�س������قي القدمي الذي كان يبنى من الطني 

واخل�س������ب والق�س������ب ورمبا كان ذلك التقاء 

حر ال�س������يف وبرد ال�ستاء ورمبا كان ملواجهة 

الزالزل التي تعر�س������ت له دم�سق عرب املراحل 

مر الذي �ساعد اخل�سب والق�سب  التاريخية االأ

�رسعة انت�س������ار احلري������ق ولكن يف الع�س������ور 

الالحقة كان يدخل يف بناء البيت الدم�س������قي 

احلجر والكل�ض واال�س������منت واحلديد ويقول 

كرد علي يف و�سفه للبيت الدم�سقي ما يلي: 

البي������ت الدم�س������قي يف الع������ادة عبارة عن 

أو فناء ف�س������يح يف و�سطه حو�ض ماء  �س������حن ا

أو ف������وارة ال تنقطع  أنبوب ا يتدف������ق اإليه م������ن ا

�سجار  جريتها وقد غر�س������ت من الرياحني واالأ

املثمرة كل جمي������ل وعطر، وعلى جوانب هذا 

ال�س������حن املََخاِدْع )غ������رف الن������وم( والغرف 

أي�س������ا ورمبا  والقاعات ويف القاعة بركة ماء ا

جرت على قامة يف اجلدار لتزيد من رطوبة 
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املحل يف ال�س������يف ويف الطبق������ة الثانية وهي 

غلب(.  خا�سة يف ال�ستاء على )االأ

ويقول ابن منقذ الكناين يف و�سف املنازل 

ما يلي: 

معر�س� �مل��ن���زل  على  م��ررت  و�إذ�   

تقبال �أن  ح�سنه�  له�  ق�سى  عنه� 

يتمّثل  �أن  ت�ستطيُع  ل  كنت  �إذ� 

متمثال تكن  ف�أنظره�  �لفردو�ُص 

�لفتى  �أطلقه  �للحظ  َعن�ن  و�إذ� 

ج���دول �أو  ج���ّن���ًة  �إل  ي��ل��َق��ى  مل 

ق��ب��ًة  �أو  غ��ي�����س��ًة  �أو  رو�����س����ًة  �أو 

ه��ي��ك��اًل �أو  رب��������وًة  �أو  ب���رك���ة  �أو 

م��ل��ع��ب��ً�  �أو  ن�����دي����ً�  �أو  و�دي��������ً�  �أو 

م��وئ��ال �أو  جم����دل  �أو  م��ذن��ب���  �أو 

�أو ���س���رع��ً� ي��زه��و ب��رب��ع ق��د غ��د�

��ال ع���ً� وم��ف�����سّ ف��ي��ه �ل���رخ����م جم���زَّ

اأما عن املاء والهواء فقد ذكرنا ح�سان بن 

ثابت وق�س������يدة البحرتي وق������د اأ�رست اإىل اأن 

ال�سعر يف دم�سق ال تت�سع له حما�رسة بل يليق 

به جملد ولكن نذّكر بقول ال�س������اعر الذي قال 

بو�سفها: 

ول���ك���م �أح�����ث ع��ن��ك م���� لق��ي��ت��ُه 

وجميع من �سمع �حلديث ي�سدق

د�ئم�  ر����ص يف عر�ص وط��ول  و�لأ

مل ي��ح��ِو م��ث��ل��ك غ��رب��ه��� و�مل�����رق

وقال �ساعر اآخر يف و�سفها: 

ي����غ����ذى ب���ه���� �أن����ف����������ص ب����ال ك���در

ث�ويه� �أط���ر�ف  �ل��وب���  يحل  فلن   

م��ن������س��م��ه رق����ت  �إذ�  �ل����ه����و�ء  �إن 

�أهليه� �أخ�����الَق  ��ف��ت  ل��طَّ ب��ل��دة  يف 

ف���ك���لٌُّ ����س���ورة �أن�������ص يف م��ن���زل��ه���

وك������لُّ ن���زه���ة ن��ف�����ص يف رو�ب���ي���ه����

رٌة  م����ق����دَّ و�أرز�ٌق  �أم��������ورٌ   ل�����ول 

مل يرحتل عن دم�سق ح��ر فيه�

واأجاد ال�سعراء يف دم�سق و�سفها واحلديث 

عن روعتها وعظمة تاريخها وجمال طبيعتها 

ورقِة اأهله������ا وطيب ثماره������ا وعليل هواءها 

و�سل�س������بيل مائها وخ�رسة غوطتها وقد�س������ّية 

اأر�س������ها وت�س������امح مواطنيها. والبع�ض تكلم 

ع������ن كل ذلك جمتمعاً كما هي ق�س������يدة اأمري 

ال�سعراء اأحمد �سوقي والتي مطلعها: 

قم ن�ج جلق و�ن�سد ر�سم من ب�نو�

�أحد�ث و�أزم�ن م�ست على �لر�سم 

له ك��ف���ء  ل  ك��ت���ب  دمي  �لأ ه���ذ� 

عنو�ُن منه  ب���ٍق  �ل�سح�ئف  َرثُّ 

خالق ط�ئفة �لدين و�لوحي و�لأ

م���ن���ه و�����س�����ئ����ره دن����ي����� وب���ه���ت����ن

ن���ب����ء م���� ف��ت��ح��و� ب��ن��و �أم���ي���ة ل���الأ

ح���دي��ث م��� ���س���دو وم��� د�ن��و� ول��الأ

ع�لني ك�ل�سم�ص يف �أطر�ف دولته�

يف ك����ل ن����ح���ي���ة م���ل���ك و���س��ل��ط���ن
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ك���ن��ت طليطلة  مل����  ل���ول دم�����س��ق 

ب��غ��د�ن �ل��ع��ب������ص  ببني  زه���ت  ول 

ب����هلل و����س��ت��ث��ن��ي��ت جنته �آم���ن���ت 

وري���ح����ن وج����ن�����ت  روح  دم�������س���ق 

�ل��رف���ق وق��د هبت خم�ئله� ق���ل 

ب�ست�ن �لفيح�ء  له�  د�ر  ر����ص  �لأ

ج���رى و���س��ف��ق ي��ل��ق���ن��� ب��ه��� ب��ردى

ر���س��و�ن �خل��ل��د  دون  تلق�ك  كم� 

دٌة دخ���ل���ت���ه����  وح���و�����س���ي���ه����  زم�������رَّ

عقي�ن �مل�ء  جُلني  فوق  و�ل�سم�ص 

ر�ق�سة ج��ل��ب���ب  يف  �ل����و�د  ورب����وة 

�ل�����س���ق ك������س��ي��ة و�ل��ن��ح��ر ع��ري���ن

و�لطر ت�سدح من خلف �لعيون به�

ول���ل���ع���ي���ون ك���م���� ل���ل���ط���ر �أحل�������ن

خمتلف� ر�����ص  �لأ بنب�ت  و�أق��ب��ل��ت 

�أف�����و�ف�����ه ف���ه���و �أ�����س����ب�����غ و�أل�������و�ن

و�رفة  فيح�ء  �إىل  �نحدرت  حتى 

و�سيب�ن وب��ه��� ط��ي  �ل��ن��دى  ف��ي��ه��� 

ي� فتية �ل�س�م �سكرً� ل �نق�س�ء له 

�سكر�ن يجزيه  �إح�س�نكم  نَّ  �أَ لو 

م� فوق ر�ح�تكم يوم �ل�سم�ح يٌد

�أوط���ن �لب�ر  يف  ك�أوط�نكم  ول 

ولي�س������ت هذه الق�سيدة هي الوحيدة عند 

اأمري ال�سعراء اأحمد �س������وقي بل له يف دم�سق 

أبان الثورة ال�سورية عام  ق�سيدته امل�س������هورة ا

1925 والتي مطلعها: 

�أرق ب���������ردى  ����س���ب����  م�����ن  ������س�����الم 

ُي���ك���ف���ك���ُف ي����� دم�����س��ق ودم������ع ل 

وب������ي مم����� رم����ت����ك ب���ه���� �ل���ل���ي����يل

�ل��ق��ل��ب عمق ل��ه��� يف  ج����ر�ح�����ٌت 

ول�����ل�����ح�����ري�����ة �حل��������م��������ر�ء ب��������ٌب 

ج������ة ي�����دق ب�����ك�����ل ي��������د م�������������رَّ

موي  وكذل������ك ق�س������يدته يف اجلام������ع االأ

وغريهم������ا مما ورد يف �س������عره، وقد �س������اءت 

أ�س������ارك يف الذكرى ال�س������ابعة  الظ������روف اأن ا

وال�ستني لرحيل اأمري ال�س������عراء اأحمد �سوقي 

ك�ساعر عندما كنت �سفرياً ل�سورية يف القاهرة 

ألقيت  خري من القرن الع�رسين وا يف العق������د االأ

ق�س������يدة يف احتفال كبري ح�رسه �س������عراء من 

م�رس والوطن العربي وجمهور من املثقفني يف 

)3(
امل�رسح القومي يف القاهرة وكان مطلعها:

جئن� نن�جيك �إذ� ن�د�ك رحم�ن 

و�أن������ت يف روح���ن���� ���س��ع��ر و�أحل������ن

و�أنت ك�لنيل بني �خل�لدين �سنى

�إن�������س����ن �����س�����ر  م�����  �آلوؤه  ت�������س���ر 

جبل على  ع��ل��ى  �لأ ك�لهرم  و�أن��ت 

لك �ل�سموخ وعر�ص �ل�سعر يزد�ن

اإىل اأن اأقول: 

ب� بردى  بعثت فين� ن�سيم� من �سَ

�أخ��و�ن �ل��ي��وم  �إل��ي��ه فنحن  جئن� 

ُمثٍل على  �سعبين�  �هلل  وح��د  قد 

م��ن �مل���ب����دئ يف �ل��دن��ي��� ل��ه��� ���س���ُن
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م�����س��ي��ت يف دم����ر و�حل�����ور و�ق��ف��ة 

)4(
 )حور كو��سف عن �س�ق وولد�ن(

و�أنت من قلت لول �ل�س�م م� �زدهرت

�أندل�ص و�ل�رق بغد�ن �لغرب  يف 

واأخاطب �سوقي قائال: 

�أب����� ع��ل��يٍّ ون��ف�����س��ي م��ن��ك ظ���م��ئ��ُةَ

رب�ن �ل�س�ح  يف  فهل  �ل��ق��و�يف  �إىل   

توحدن�  يف  ومي�سي  فين�  ي�سر 

بني�ن فيه  ويعلو  �ل�ر�ط  على 

ويجمعن� ت��وح��ي��د  �أم�����ة  ون���ح���ن 

ع��ل��ى �ل���ه���د�ي���ة �إجن���ي���ل وق�����ر�آن

و�لقر�آن ح�ر�سه� �ل�س�د  ونحن يف 

ج����ن ول  �أن���������ص  ل  �هلل  ت��ك��ف��ل 

دي�����ن وف���ك���ر و�آم���������ل وم�����س��ل��ح��َة

�أوط���ن �لتق�سيم  يف  يولد  فكيف 

وق�س������يدتي هذه يف ذكرى �سوقي نظمتها 

أنني  من������ذ ع�رس �س������نوات وم������ن املفارق������ات ا

ا�ستوحيت الكثري مما كان يدور يف فكر �سوقي 

يف الع�رسينات من القرن املا�سي ، وبعد �سبعني 

عاماً من ق�س������يدة �س������وقي �سكوت ل�سوقي يف 

عليائه اأو�س������اعنا و�س������وء حالنا و�سوف اأورد 

مقطعاً من ق�س������يدتي على �سبيل اال�ست�سهاد 

اأقول يف خماطبة �سوقي: 

ن�سبت  قد  �ل�سعر  بحور  عليٍّ  �أب��� 

�أوز�ن فيه  وم�تت  �لقري�ص  �س�ع 

نغم  ول  وزن  ل  �ل�����س��ع��ر  و�أ���س��ب��ح 

عنو�ن و�لتخريب  للهدم  و���س���ر 

و�رت يف لغة ت�سكو �لعقوق له� 

وج����د�ن.  ي��ه��ت��ز  ل  للفجيعة  ي��� 

و�����رت يف �أم����ة ح��ك���م��ه��� �ت��ك��ل��و

ه�نو� �أوط�نهم  ويف  �لغريب  على 

نفر خطوهم  يف  يقت�دهم  و�س�ر 

عمي�ُن �ل��ق��وَم  ك����أن  �ل�����س��الل  �إىل 

اإىل اأن اأقول عن فل�سطني: 

هذي فل�سطني ت�سكو ظلم غ��سبه�

ف���ال جت����ر ك�����أن �ل���ق���وم م���� ك���ن��و�

قبته  �لبغي  يهد  �لنبي  م�����رى 

�سيط�ن ي���رت����ح  �أ�����س����و�ره  وح����ول 

ق�سى على خطر  و�لقد�ص و�مل�سجد �لأ

ف����ال �����س����الة ب����ه ت���ع���ل���و وف����رق�����ن

ز�ئ��ف��ة لل�سلم  خ��ط��ب  يف  و�ل��ق��وم 

وك����ل م���� ف��ي��ه ت��دج��ي��ل وب��ه��ت���ن

خ�لية و�ل�س�ح�ت  �لن��ص  ترهل 

وفر�س�ن ت�ري..  به�  خيول  فال 

ودم�س������ق حاملة اله������م العربي منذ دخلت 

�س������المي يف �س������ماءها  رايات الفتح العربي االإ

وفوق اأر�س������ها. ولي�ست ق�سيدتي امل�سار اإليها 

هي الوحيدة، بل كانت دم�س������ق و�س������تبقى يف 

القل������ب اأحملها فيه ما بقيت على هذه الدنيا 

هي حبيبتي وملهمتي هي ال�س������عر وال�س������حر 

والفكر والع�س������ق هي الفع������ل والوجدان وهي 

النََف�������ض الذي ي������رتدد مع خفق������ات القلب يف 

الزمان واملكان هي العقل واحلكمة معاً. 
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ومن ال�سعراء الذين كتبوا يف دم�سق وعنها 

كثريون وهناك من ال�سعراء من كتب عن مكان 

حمدد يف دم�س������ق ون�س������ري يف هذا املجال اإىل 

دبية  اأمثلة ا�ستقيناها من عدد من املراجع االأ

والتاريخية ودواوين ال�سعراء وعلى �سبيل املثال 

منهم من قال يف الوادي والغوطة مثل ال�سيخ 

�سم�ض الدين حممد التواجي ال�سافعي: 

�آي���ًة  �أ���س��ب��ح  �ل�����س���م  و�دي  �أن  �أل 

ُتْتلى �ل��ن��ه��ى  �أه���ل  ب��ني  حم��سنه 

و�إن �رفت ب�لنيل م�ر فلم يزل 

على دم�سق له� ب�لغوطة �ل�رف �لأ

مري جمد الدي������ن حممد بن متيم  وق������ال االأ

ي�سف امليدان: 

ع��ج��ب��ً� مل��ي��د�ن دم�����س��ق وق���د غ��د�

ول ك������ل ل������ه ���������رف �إل������ي������ه ي��������وؤ

و�ل���ن���ه���ر ب��ي��ن��ه��م��� ل���غ���ر ج��ن���ي��ة

م�سلول �مل���دى  ط��ول  على  �سيٌف 

وقال ابن ال�سهيد يف امليدان: 

بْلدٌة  �ملح��سن  ومل حتك جلق يف 

ق�������ول ����س���ح���ي���ح م������ ب�����ه ب���ه���ت����ن

غره� من�ف�سً� يف  غ���دوت  ول��ق��د 

ه����� ب��ي��ن��ن��� �ل�������س���ق���ر�ء و�مل����ي����د�ن

اأما املرجة فقد ذك������ر الكثري من الرحالة 

يوبيني كان  أنه يف عهد املماليك االأ واملوؤرخني ا

به طاحون������ة على نهر بردى بني دمر واملرجة 

وكان النهر يدخل على املرجة من ال�رسفني.

على والذي ميت������د من فندق  ال�������رسف االأ

املردي������ان احل������ايل اإىل البح�س������ة ويقابله من 

اجلهة املقابلة �رسف اآخر على اجلهة املقابلة 

ذاع������ة والتلفزيون اإىل حمطة  ما بني مبنى االإ

دنى وكان فيه  احلجاز وهذا ي�سمى ال�رسف االأ

زهار  ناعورتان يفرغان اإىل حو�سني فيهما االأ

�سجار وكان ي�سم مدار�ض وم�ساجد ومنتزه  واالأ

وكانت املرجة ذات عيون وغدران.. اإلخ. 

يقول التقي ابن حجة: 

ذك�������رت �أح���ب���ت���ي ب������مل�����رِج ي���وم���ً� 

ف���ق���وت �أدم�����ع�����ي ن������ر�ن وه��ج��ي

ح����ز�ن وح��دي و����رت �أك���ب��د �لأ

�ل����ن����������ص يف ه�������رج وم�����رج وك�������ل 

اأما القا�س������ي حميي الدي������ن عبد الظاهر 

قال يف املرجة: 

رو���س��ه���  ي��روق��ك  و�د  وم��رج��ة يف 

مبكر غ��ي��ث  ج����د  �أن  ���س��ي��م���  ول 

ب��ه��� ف��������ص ن��ه��ر م���ن جل���ني ك���أن��ه 

ت�سمر ب�لنجوم  �أ�سحت  �سف�ئح 

ت��الح��ظ��ه��� ع���ني ت��ف��ي�����ص ب���أدم��ع 

 ي��رق��رق��ه��� م��ن��ه ه��ن���ل��ك  حِم��ج��ُر

وك�����م غ����زل���ت���ه ل���ل���غ���ز�ل���ة م��ق��ل��ة

فتنظر �ل��غ�����س��ون  �أور�ق  ت�����س���رق 

عليلة ول���ت  �ل��ري��ح  ف���خ��رت��ه  �إذ� 

�ل����رب����ى  تتعرث ب�����أذي�����ل ك��ث��ب���ن 
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به �لف�سل يبدو و�لربيع وكم غد�

به �لرو�ص يحيى وهو ل �سك جعفر

واحلديث عن ال�سعر يف دم�سق كثري جداً 

ومنها �س������عراء كثريون ونظرا ل�س������يق املجال 

�س������نختار بع�ض الق�سائد ل�س������عراء خمتارين 

يف ع�س������ور خمتلفة. واختيارنا هذا ال يبخ�ض 

دم�س������ق حقها وال ال�سعراء الذين مل نعرج على 

ذكرهم حقهم. 

وقد يكون باعث اختيارنا جمال املكان كما 

حتدثنا عن الغوطة واملرجة وقد يكون جمال 

ن�س������ان. واأحياناً قد يك������ون االختيار مبني  االإ

على مو�س������يقا ال�س������عر وجمال كلمته وروعة 

�سوره وتخيالته، وعلى �سبيل املثال يورد ابن 

 عن ل�سان بع�ض ال�سعراء: 
)5(

جزي

ب����أر����ص  �خل���ل���ود  ج��ن��ة  ت��ك��ن  �إن 

����س���و�ه���� ت����ك����ون  ول  ف���دم�������س���ق 

عليه�  ف��ه��ي  �ل�����س��م���ء  يف  ت��ك��ن  �أو 

ق����د �أب���������د�أت ه����و�ءه����� وه���و�ه����

غ�����ف�����ور ورب  ط�������ي�������ب  ب�������ل�������د 

ف���غ��ت��ن��م��ه��� ع�����س��ي��ة و���س��ح���ه���

قال ال�ساعر عمار الع�ساودة: 

�سذى ق���ل��و�  مثلم�  ك��وين  �س�م  ي��� 

مي�������ِم ورُف  ود�ل��������ي��������ًة  وردً� 

�أن���ت �حلبيبة د�ئ��م��ً� �ل��ه��وى  ���س���م 

�آلم���ي وع���جل��ي  �لطبيب  ك���وين 

أبو املطاع بن حمدان:  وقال ا

ففيه� دم�����س��ق  يف  �ل���ط���رف  ن����زه 

ك�����ل م������ ت�������س���ت���ه���ي وم�������� ت���خ���ت����ر

ر����������ص ج���ن���ة ف��ت���أم��ل ه����ي يف �لأ

ن��ه���ر �لأ حتته�  م��ن  جت��ري  كيف 

ويف و�سف نهر تورا ابن اخلياط ال�ساعر 

الدم�س������قي املول������ود يف دم�س������ق �س������نة 450 

هجرية: 

جرى �لنهر من �سوق �إىل ح�مل �لرثى

و�أجريت دمع� �س�قه �ملنزل �لقفر

فلو كنت يوم �لبني �س�هد عرتي

وع���رت���ه مل ت����در �أي���ه���م����  �ل��ن��ه��ر

في� نهر )تور�( قد �أثرت من �لهوى 

و�ل�سدر �جلو�نح  و�خفته  دفين� 

وهناك ق�س������يدة طويلة لل�ساعر ه�سام بن 

عبد الرزاق احلم�سي يف و�سف الربيع ولعل 

هذا الو�سف ينطبق على دم�سق وهي الربيع 

يف ف�سل الربيع حيث يقول: 

�ل��غ��وط��ة �خل�������ر�ء ع��ر���ص د�ئ��م

�أن������خ وخيم� �ل��رب��ي��ع ب��ه���  ف�����س��ل 

خجولة بعد  و�ل�سم�ص  ب�كرته� 

عندم� يبدو  ف���ق  و�لأ خدره�  يف 

به� �أج��ل��و  ن��زه��ة  ف��ي��ه���  فق�سيت 

�أ�سقم� ه��ّم��ً�  �مل��ح��زون  قلبي  ع��ن 

بيات التي تذكرنا  اإىل اأن ي�سل اإىل هذه االأ

بق�س������يدة البحرتي التي ي�س������ف به������ا الربيع 

والتي مطلعها: 
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نظريكم� ت��ق�����س��ي���  ���س���ح��ب��ّي  ي���� 

ت�سّوُر كيف  ر����ص  �لأ وج��وه  تري� 

ت��ري��� ن���ه����رً� م�����س��م�����س��ً� ق���د ���س���ب��ه

زه����ر �ل���رب���ى ف��ك���أمن��� ه���و م��ن��ظ��ُر

اأو ق�سيدة اأبي متام: 

�أت�ك �لربيع �لطلق يخت�ل �س�حكً� 

يتكلم� �أن  ك���د  حتى  �حل�سن  من 

و�ساعرنا ه�سام بن عبد الرزاق احلم�سي 

أ�سلفنا وا�سفاً غوطة دم�سق بعد اأن  يقول كما ا

آنفا ويتابع قائاًل:  أبياتها ا اأوردنا بع�ض ا

ف���ج���م����ل���ه���� ����س���ح���ر ح������الل ر�ئ����ع

و�هلل ق��د وه���ب �جل��م���ل و�أن��ع��م���

و���س��ق���ئ��ق �ل��ن��ع��م���ن ب��ني رب��وع��ه��� 

ودم��دم��� ه���م  �مل��ح��م��وم  ك�لع��سق 

ز�ح��ف  في�ص  �ل�سفر�ء  و�ل��زه��رة 

ك���جل��ي�����ص ع����د م��ظ��ّف��رً� وم��ك��ّرم���

م�سّمر�  �ل��وق��ور  ك�ل�سيخ  و�ل��زه��ر 

نحو �لو�سوء قد �نحنى وتعمم�

�أورق مزهرً�  �سج�ر  �لأ و�لغ�سن يف 

م���رمن���� ت�����رح������ب�����ه  يف  ت����ل����ق�����ه 

مر�أى �ل�سب�ي� �حلور حتت ظالله

ح��ّوم��� ق��د  خلية  ن��ح��و  ك�لنحل 

و�ل��ط���ئ��ر �ل�����س��ح��رور غ��ن��ى فوقه 

حل���ن���ً� ���س��ج��ي��� م���ط���رب���ً� وم��ن��غ��م���

�ل��رب��ي��ع ه���و �حل���ي����ة و���س��ع��ُدُه �إن 

منعم� نعيم�  ب��ه  �حل��ي���ة  ت��غ��دو   

أه  ولعل م������ن املفارق������ات الكبرية م������ا نقرا

يف �س������عر ال�س������عراء يف تاريخ دم�سق احلافل 

باجلمال وال�سحر.

نهار وال������ورد واحلدائق وبني  والربيع واالأ

�سجار  ن من جدب باملياه وقطع لالأ ما نراه االآ

واإف�ساد الذوق حتى كدنا ال ن�سدق اأن اجلنة 

أو العك�ض نح������ن باأيدينا  قد غادرت اأر�س������نا ا

أبونا اآدم.  طردنا من اجلنة كما فعل ا

ولعلي اأورد بع�ض اال�ست�س������هادات ل�سعراء 

يام  أ�سماءهم االأ ذكر �س������عرهم التاريخ ون�سيت ا

يقول اأحدهم: 

جو�نحي دم�سق  و�دي  �إىل  حتن 

ن�سيبي ف��ي��ه  ق���ل  مّم����  ك����ن  و�إن 

ن��ن��ي  لأ ق������س��ي��ون  ه������وى  لأ و�أين 

حبيبي ل�سم  �سبه�  ��سَمُه  ر�أي��ت 

وقال القا�سي الفا�سل: 

ي���ق���ول���ون يل م������ذ� ر�أي������ت ب�����س���م

ف��ق��ل��ت ل���ه ك���ل �مل���ك����رم و�ل��ف�����س��ل

ف��ب��ل��دت��ه��م خ���ر �ل���ب���الد و�أه��ل��ه���

هل ف�ح�س�نهم يغني �لغريب عن �لأ

واحلمد هلل مازالت يف النفو�ض ال�س������هامة 

هل.  فاأهل بالد ال�س������ام يُْغنون الغريب عن االأ

خواننا الفل�سطينيني  أمل نفتح قلوبنا وبيوتنا الإ ا

أمل  منذ نكبة فل�سطني 1948 واإىل وقتنا هذا، ا

الف  تفتح دم�س������ق �سدرها ال�ستقبال مئات االآ

هلية اللبنانية  أثن������اء احلرب االأ من اللبنانيني ا
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�رسائيلية العدوانية على  واأي�ساً يف احلرب االإ

أمل يفتح ال�س������وريون  لبن������ان يف �س������يف 2006 ا

ك������رث من ملي������ون عراقي  بلده������م وقلوبه������م الأ

جاء اإليها بعد ح������رب اأمريكا العدوانية على 

العراق؟ 

اإنها �س������ورية العروبة احلا�سنة لقيم هذه 

مة وكرامتها وتاريخها، ونعود على ال�سعراء  االأ

الدم�س������قيني يف الع�رس احلديث واأذكر منهم 

�س������ليم الزركلي و�س������فيق جربي وحممد البزم 

ونزار قباين وتذكر روائع بدوي اجلبل ونذكر 

مقطعاً من ق�سيدة ل�س������ليم الزركلي يف مدح 

دم�س������ق ودورها يف الوطني������ة واجلهاد حيث 

يقول: 

�ل���غ���د�ة بث�كل �أن����ت  �أدم�����س��ق م���� 

�لع�ين ب�لن�دي �خل�سيب  �أنت  م� 

م���� �أن�����ت ب���ل��ب��ل��د �مل�����س��ّي��ِع ح��ُق��ه

�ل�����س���ِن �لقليل  ب���ل��وط��ن  �أن���ت  م��� 

ِت �جله�د فم� ��ستكنت لغ��سب ِر�سْ

�لفر�س�ِن م��الم��ح  خططت  ول��ق��د 

والزركلي هو ال�ساعر الذي قال: 

ل�����و م���ث���ل���و� يل م���وط���ن���ي وث���ن���ً� 

ل���ه���م���م���ت �أع�����ب�����د ذل������ك �ل���وث���ن����

ويذكر ال�س������اعر املهجري ال�سوري جورج 

أ�س������ه  �س������يدح عن تعلقه بدم�س������ق م�س������قط را

بقوله: 

ردده  فيك  �سعرً�  قلت  �ن  دم�سق 

�أوز�ن �ل��ق��ل��ب  ك�����أن خ��ف��وق  ق��ل��ب 

�أن������ ول���ي���دك ي���� �أم������ه ك���م ملكت

ذكر�ك نف�سي وكم ن�د�ك وجد�ن

منذ �فرقن� نعيم �لعي�ص ف�رقن�

و�ل����ه����م و�ل����غ����م �أ����س���ك����ل و�أل�������و�ن

وط�ن مغرب� دم�سق �ن �أ�سجت �لأ

�أوط����ن �أ�سجته  م��ن  وج��ع  ل  �أين 

ويذكرين �سعر �سيدح بق�سيدة يل نظمتها 

بالكوي������ت يف منت�س������ف الثمانيني������ات القرن 

املا�س������ي واأذكر اأين عندما فرغت من اإلقاءها 

وجدت بع�ض ال�س������وريني والدموع يف عيونهم 

وخا�س������ة عندما ذكرنا الوطن ودم�سق وكانت 

�س������ورية تتعر�������ض ل�س������غوط دولية وح�س������ار 

اقت�سادي وعدوان اإ�رسائيليي على قواتها يف 

�سافة اإىل املوؤامرات الداخلية ومما  لبنان باالإ

قلته يف هذه الق�سيدة: 

�أي���ه���� �ل����ر�غ����ب يف ه��ج��ر �ل�����س���آم

ه����ل �ل��ك��ر�م و���س��ذى �ل��غ��وط��ة و�لأ

ق����ف مت���ه���ل �أن����ه����� �أر��������ص �ل���ه���وى

�خل���ز�م و�أن��ف������ص  �ل��ع��ط��ر  ف�ن�سق 

وِل���������ٌه وق�����ل�����ب�����ي  �������س�������م  ي��������  �آه 

ل ي��ط��ي��ق �ل��ب��ع��د ع��ن��ك ي���� ���س���آم

غ����رب����ت����ه يف  �أم���������ع���������ن  ك�����ل�����م������ 

��سته�م و�لقلب  �لوجد  منه  ه�ج 
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ف������س��ق��ن��ي �ل������ر�ح ب������و�دي ب���ردى

�ملق�م حلو  على  �ل��ع��ود  و����س��ب��ط 

�إن������ه������� �ل���������س�����م وف����ي����ه����� ج��ن��ت��ي     

وهي �أخت �لقد�ص و�لبيت �حلر�م

وتغنى يف دم�سق �سعراء مهجريون كثريون 

و�س������عراء عرب من مغ������رب الوط������ن العربي 

أبو ما�س������ي يف ق�سيدة  وم�رسقه، ونذكر اإيليا ا

ي�س������ف فيها حما�سن دم�س������ق وجمل طبيعتها 

بقوله: 

م��� ج��ّل��ق �ل��ف��ي��ح��� ���س��وى �أن�����س��ودٍة 

�هلل غ���ّن����ه���� ف���ُج���ّن ل���ه����  �ل����ورى

خ��ل��ع �ل���زم����ن ���س��ب���ب��ه يف �أر���س��ه���

فهو �خ�ر�ر يف �ل�سفوح ويف �لذرى

فك�أنني جم�له�  و���س��ف  ح���ول��ت 

ب��ح��ر� ول���د  ب���أمن��ل��ه  ي��ح��و���ص  �لأ

�أدركت تق�سري و�سعفي عندم� 

ل����ه و���س��ّور� �أب�������رت م��� �سنع �لإ

���س��ه��دت �حل�����س��ن غ��ر مزيف �إين 

ب��ئ�����ص �جل����م�����ل م���زي���ف���� وم������زور�

واإذا كنت قد ذكرت ق�س������ائد ال�سعراء يف 

دم�س������ق وحولها ال نن�سى اأن ع�رسات املطربني 

واملطرب������ات قد غنوا الق�س������ائد عن دم�س������ق 

وبطوالت �س������عبها وعظم������ة تاريخها وحكمة 

قيادتها وتذكر الق�سائد املغناة لل�ساعر الكبري 

حممد مهدي اجلواهري و�س������ليمان العي�س������ى 

وقبل ذلك اأحمد �س������وقي وتذكر �س������عيد عقل 

وق�س������يدته الت������ي غنتها ال�س������يدة فريوز التي 

توؤديها ب�س������وتها العذب ونخت������ار منها بع�ض 

بيات:  االأ

ب����ردى ي�����  ���س��ب��وت��ي  م����ن  يل  ُردَّ 

ق�����و�م ل����ّي�����  يف  زرن  ذك������ري�������ت 

ل���ي���ل���ة �رت�����������ح ل����ن����� �حل��������ور ف��ال 

م�����س��ت��ه���م �أو  ����س���ج  �إل  غ�������س���نَّ 

ق���ب���ل���ًة دلل   م������ن  �����س�����أل����ت����ن����ي 

ي��ع�����ر �ل���ده���ر ب��ه��� ك����أ����ص غ���ر�م

و�رمت������ت ي��ك�����ر م���ن ُه�������ْدٍب له�

و�حت�س�م ح��ي���ء  �ل��ط��ول  م�سهب 

ح�سنه� م���ن  ���س��ف�����س���ف��ة  َوج���ع���ْت 

وع�����ر� �أغ�����س���ن��ه��� �خل�������ر ���س��ق���م

جبهته� ع���ن  �ل�����س��ع��ر  ف��ح�����رت 

�أق����م؟  ر����ص  �لأ �أيف  �حل�سن  �أ���س���أل 

وق�سائد �س������عيد عقل وغريه من ال�سعراء 

خر  كثرية وذكر اأحده������م ال يقلل من قيمة االآ

فدم�سق هي ملهمة ال�سعراء وهي ربة ال�سحر 

ومو�س������وع ال�س������عر وال ميكن اأن منر دون ذكر 

ابنه������ا الذي هام بحبها و�س������كر حتى اجلنون 

بغرامها وحملها يف قلبه كاال�سم وعلى ج�سده 

كالو�س������م فدار بها الدنيا غرب������اً و�رسقاً حتى 

ا�س������رتدته على ح�س������نها الدافئ احلنون بعد 

أنه ال�س������اعر الكبري الدم�سقي ال�سوري  رحيله ا

نزار قباين، وق�سائد نزار يف دم�سق ال ميكن 
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احلدي������ث عنه������ا يف حما�رسة و�س������اأورد بع�ض 

أبيات من بع�ض ق�سائده فهو القائل:  ا

ع��ل��م��ي��ن��� ف��ق��ه �ل���ع���روب���ة ي���� ���س���م

ف��������أن�������ت �ل������ب������ي�������ن و�ل����ت����ب����ي����ني

دم�����س��ق��ً�  ت���ك���وين  �أن  �هلل  ك���ت���ب 

ب����ك ي����ب����د�أ وي���ن���ت���ه���ي �ل��ت��ك��وي��ن

هذه دم�س������ق فهي ال�س������اهد عل������ى بداية 

التاري������خ وه������ي اخلامت������ة ل�س������جالته عندما 

تطوى ال�سماء كطي ال�سجل من الكتب، ولكن 

ح�س������ا�ض ال�س������عري والتماهي  الروع������ة يف االإ

بني احل�ض واملح�س������و�ض بني �س������عور ال�س������اعر 

بعظمة دم�س������ق وتاريخها و�س������عبها ووجدان 

ال�ساعر وقدرته على جمع املفردات من العامل 

املح�سو�ض واإدخالها يف احل�ض وامل�ساعر التي 

تتول������د من ه������ذه العالقة فهو �س������يء ال نراه 

اإال يف املقطوعات املو�س������يقية اخلالدة لكبار 

املو�سيقيني اخلالدين، يقول نزار: 

ق���م���ٌر دم�����س��ق��يٌّ ي�����س���ف��ر يف دم��ي

وب�������الب�������ٌل و������س�����ن������ب�����ُل وق�����ب������ُب

م���ن دم�����س��ق بي��سه ي���ب���د�أ  �ل��ف��ل 

ط����ي�����ب وب���ع���ط���ره���� ت��ت��ط��ي��ب �لأ

فحيثم�  دم�سق  م��ن  ي��ب��د�أ  و�مل����ء 

ين�س�ب ج����دول  ر�أ����س���ك  �أ���س��ن��دت 

و�ل�����س��ع��ر ع�����س��ف��ور مي���د جن�حه

ف������وق �ل���������س�����آم و�����س�����ع����ر ج�����و�ب

ف�أهلن� دم�سق  م��ن  ي��ب��د�أ  و�حل���ب 

ع��ب��دو� �جل��م���ل ف���ذ�ب���وه  وذ�ب���و

م�س�ره�  دم�سق  من  تبد�أ  و�خليل 

وت���������س����دُّ ل���ل���ف���ت���ح �ل���ك���ب���ر رك������ب

و�لدهر يبد�أ من دم�سق وعنده�

ن�س�ب �لأ وحتفظ  �للغ�ت  تبقى 

�سكله� للعروبة  تعطي  ودم�����س��ق 

ح���ق����ب وب����أر����س���ه����  ت��ت�����س��ك��ل �لأ

بي������ات نرى القمر  واإذا اأمعن������ا يف هذه االأ

أ�سهر ال�سنة، الفل،  الدم�سقي الذي يرى يف كل ا

املاء، ال�سعر، احلب، اخلري، الدهر، وهو بهذا 

يجمع بني عظمة الزمان وجمال املكان و�سحر 

ن�سان �سواء داخل  البيان وما بينهما من فعل االإ

أو بفعله املادي لبناء عامل من  كيانه الوجداين ا

ال�سحر واجلمال واحل�سارة والقوة. 

ق�س������ائد نزار يف دم�س������ق يحتار الباحث 

فيما يختار منها فهو كجدول رقراق ين�س������اب 

عذوبة وقوة وها يقول يف ق�س������يدته )تر�سيع 

بالذهب على �سيف دم�سقي( 

ه���ه��ي �ل�����س���م ب��ع��د ف��رق��ة ده���ٍر 

�أن��������ه��������ٌر �����س����ب����ع����ٌة وح�����������ور ع�����نُي

�أ��������رح م����� يل �آه ي����� ����س����م ك���ي���ف 

و�أن����������� ف����ي����ك د�ئ������م������ً� م�������س���ك���وٌن

ي���� دم�����س��ق �ل��ت��ي ت��ف�����س��ى ���س��ذ�ه���

حت���ت ج��ل��دي ك����أن���ه �ل���زي���زف���وُن



دم�شـــق وال�شـــــعر

147 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

ومن نزار قباين نعرج على ال�ساعر اللبناين 

الكبري االأخطل ال�سغري الذي يقول: 

بردى نظمت لن� �لزم�ن ق�س�ئد� 

و���س��ب���ح ن���دى  م��ن  بي�س� وح��م��ر� 

ح��ن��ي��ة  وك��������ل  ر�ب������ي������ة  ك������ل  يف 

�ل��ف��و�ح ب�ل�سذ�  ت�سطع  ع�سم�ء 

وعلى �ل�سف�ف �إذ� متوجت �ل�سحى 

ت�����س��د�ح وم�����ن  �أرج  م����ن  ل����ون�����ن 

و�لغ�سن يف ح�سن �لري��ص و�س�دة

������ت ع���ل���ى ع���ن���ق���ني م�����ن ت���ف����ح منَّ

وج��ول��ة ذر�ك  يف  يل  وق��ف��ة  ك���م 

�سالحي �ل�����س���آم  وه����وى  ���س��ع��ري��ة 

�إن تنزل بهم  �أهل �لندى و�لب�أ�ص 

ُف�س�ِح ه��ن���ك  ع��رب  على  ت��ن��زل   

كوكب م��ن  وك���م  منبتهم  �ل�����س���م 

ه��������د وك�������م م�����ن ب���ل���ب���ل �����س����د�ح

فتونه بع�ص  �خل��ل��د  �أع�����ر  وط���ن 

ق�����د�ح و���س��ق��ى �مل���ك����رم ف�����س��ل��ة �لأ

وجن��وده �سهوله  ف��وق  و�ل�سم�ص 

����س���ب����ح م�������س����ء  و�لإ ع���رب���ي���ة  �لإ

تلك ه������ي دم�س������ق وال�س������وريون، ال�س������ام 

�س������باح،  م�س������اء واالإ منبته������م، وهي عربية االإ

واإذا كان ال�س������عر وليد ال�سحر فاإن ال�سحر هو 

أمل تقل  �سناعة اإلهية ينعُم اهلل بها على عباده، ا

ال�س������وفية اأن اهلل جميل ويحب اجلمال، تلك 

اأمانة اهلل يف اأر�س������ه يحملونه������ا ويحفظونها 

ويزيدون يف �س������ناعة احل������ب واجلمال فيهم 

�سكاًل وم�سموناً. 

طار ال�س������احر من خري وحمبة  ويف هذا االإ

وجمال تاأثرت بال�سام و�سكنت ال�سام يف قلبي 

ت نف�س������ي  ووجداين وروَّت قلبي باحلب ومالأ

بالر�س������ا واحلنان واأورد بع�س������اً من النماذج 

واملقتطف������ات ال�س������عرية من ق�س������ائد يل يف 

)6(
دم�سق

وزينته� �لدني�  �س�مة  ي���  �س�م  ي��� 

ن��ب��ي ج����ء يف �لكتب و�أر������ص ك��ل 

ر�سمت وجهك فوق �لبدر و�ل�سهب

ف�رت يف خ�طري ك�لدهر مل تغِب

له  نف�ذ  بحرً� ل  يف �حلب  وكنت 

�أم�ص �إليك برغم �لع��سف �لَلجِب

وكنت يف �ل�سعر �هدي كل ق�فيٍة 

�دي �ملدنف �لتعب مد�ده� من فوؤ

ملق�  ول  زي��ف��ً�  ل  ع�سقتك  وق��د 

�لكذب ع��ن  نف�سي  يف  رب�����أ  لأ �أين 

تف�حة �خللد قلبي ل يطيق نوى

عنك ف�سمي جن�ح �ل�سوق و�قربي

زم��ن �إىل  وردي����ن����ي  ع���ذ�ب���ي  د�و 

فيه �لكر�م وجمد �لعلم و�لق�سب

�ل��ك��ر�م فتى �أمتي بني  ك���ن يف  م� 

�إذ� دعى �ل�سيف �أحنى �لظهر للهرب
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ويف ق�س������يدة يل يف دم�س������ق حتت عنوان 

ذات العماد وهي من ديوان ق�سائد يف احلب 

والوطن اأقول يف مطلعها: 

�س�ألت عنك رو�بي �ل�س�م و�لقمم�

ب� ن�سم� هل من �سذى بردى ريح �ل�سَ

معذبتي  ي�  ي�سني  �ملحبني  �سوق 

عظم� �أو  ث���ر  م���  �إذ�  فيه  ل��وم  ل 

طيف من �للهب �لقد�سي يحملن�

على جن�حيه يف درب �ل�سم�ء �سم�

وجدت �أب�س�رن�  فتحت  �إذ�  حتى 

دن��ي��� ج��م���ل �هلل مرت�سم� ك��ل  يف 

ويف ه������ذه الق�س������يدة حاول������ت املزج بني 

التاريخ وعظمته واجلمال و�س������حره وال�س������عر 

وروعته حيث جاء يف الق�سيدة نف�سها: 

م�سيت �أ�ستلهم �لذكرى على بردى

وف��ي��ه م��� ح���رَّ �ل��دن��ي��� وم���� فهم�

يبكي فيعطي بن�ت �لكرِم �أدمَعُه 

مل� �سهب�ء تذهب عنك �حلزن و�لأ

جنته� ر���ص  �لأ �أعطى  تب�سم  و�إذ 

فطف بغوطته و��ستعر�ص �لنعم�

تب�رك �هلل ح�سن �ل�س�م �إذ� ر�سم�

�س�خ �لزم�ن وهذ� �حل�سن م� هرم�

ف�م�ِص �لهوينى هن� �لفردو�ص ق�ئمٌة 

ر�سو�ن م� ت�ستهي يعطيك مبت�سم�

ث������م نتاب������ع يف الق�س������يدة جبل قا�س������يون 

حبة حيث  طاللة على ال������وادي وموعد االأ واالإ

اأقول: 

به� من���ر  درب  ل��ن���  ق������س��ي��ون  يف 

�أنكتم� مب�  و�ل���و�دي  للنهر  تبوح 

ج��ل�����س��ت م���ن���ف���ردً� ف��ي��ه��� مب��ن��ع��رج

حتت �لظالل وقلبي ب�لهوى ��سطرم�

�سف�ئره� من  بليل  كفي  و�سعت 

نعم� لم�سته  �إذ�  �حل��ري��ر  م��ث��ل 

�أخ�ف من ح��سد و��ٍص يالحقني

�أخفي وم� علم� ي� للحبيب فكم 

حتى �إذ� ح�ن منه �لوقت وّدعني

�سلم� �إذ�  �هلل  ح��م��دت  ل��ق���ء  �إىل 

أتذك������ر البحرتي وق�س������يدته وليل داريا  وا

أ�������رست له يف م������كان �س������ابق من هذه  ال������ذي ا

املحا�رسة حيث اأقول: 

���س���أل��ت ع��ن��ك ود�رّي������� ت�����س���م��رين 

و�لبدر وجه �لدو�يل �خل�ر قد لثم�

ورح���ت �أم����الأ ك���أ���س��ي خ��م��ر د�ل��ي��ة 

�أ�سقي به �ل�سقم� و�مل�ء من بردى 

وحنى غيم�ته  على  �لهالل  م�ل 

حلم� �أو  منك  و�س�ًل  ترجى  وكم 

ت�أخذن�  �ل���ر�ح  و���ص  وك��وؤ �س�مرته 

�إىل �لرق�د وليل �حلب م� �ن�رم�

ثم نتذكر قدا�س������ة املكان وم������ا ذكر حول 

نبياء وم������ا ذكر فيها من  دم�س������ق من تاريخ االأ
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اأحاديث امل�س������طفى )�ض( ون�ستعر�ض زيارته 

يف جتارة اإىل دم�سق وو�سوله اإىل مكان ي�سمى 

القدم حيث اأقول: 

حتى �أفقن� من �لن�سوى و�أيقظن� 

)7(
وهج �ل�روق م�سين� نن�سد �لقدم�

�رفه�  �هلل  فر�سول  ��سرح  ق�لو� 

مم� حتلو �ل�سالة على من �رف �لأ

�أجمده�  �لذكرى  ركعت يف روعة 

و�سم� حّبه�  من  همي  دم��ع  و�س�ل 

ويطربنا طائر ال�س������وق يف �س������ماء ال�سعر 

فنق�س������د دمر التي ذكرت يف ق�سيدة �سوقي 

آنفاً ونتذكر حورها وحورها  التي اأ�رسنا اإليها ا

فنقول: 

وق���ف���ت يف دم����ر �رت�������ح م���ن تعب

و�حلور رحب بي و��سطف منتظم�

�سج�ر �س�دحة �لأ و�لطر يف فنن 

نغم� ف��سر�سَلْت  له�  �ملق�م  ط���َب 

ج�ءت دم�سقية مت�سي على خفر

و�بت�سم� �خل��د  منه�  رد  ت���وَّ وق��د 

ق�لت رجوتك كفَّ �ليوم عن �سفر 

�لق�سم� ي�سهد  رب���ي  �أح��ب��ك  �أين 

ورّوع��ن��ي �للقي�  ن�سوة  يف  فغبت 

غ�سن دع�ه �لرثى للحب ف�نحطم�

مت�يل �حلور و�ل�سف�س�ف يف دعة 

نعم� �أف��ي���ئ��ه���  يف  �حل��ب��ي��ب���ن  مل���� 

والعا�س������ق الولهان يف دم�سق حاملة اأمانة 

الده������ر على كتفها ت�س������ون املبادئ وحتافظ 

عل������ى الكرامة ال تتخلى عنه������ا بل يتبعها كما 

يتبع العا�س������ق حبيبته يف دروب حارتها ينتظر 

أو ر�س������الة حب ولكن  أو ابت�س������امة ا منه حديثاً ا

دم�سق ال تع�سق اإال الفر�سان فهي تقول يل كما 

تخيلت املوقف ور�سمته يف ال�سعر كما يلي: 

ح���رت��ه��� درب  يف  �أت��ب��ع��ه���  م�سيت 

متهم� ���س���ر  م���  �إذ�  �ل���ريء  م�سي 

حتى �إذ� �أ�سبحت يف د�ره� وقفت

�سو�ق حمتدم� و�لقلب يع�سف ب�لأ

�أل��ق��ت ر���س���ل��ة ح��ب م��ن دف���ت��ره��� 

�لقلم� �أح�������ِر  ف��ه��ّي���  �ل�����س���آم  �أن����� 

مثل له�  يخلق  ومل  �ل��ع��م���د  ذ�ت 

ب��������أذن رب�����ي �أن������� ���س��م��ي��ت��ه��� �إرم������

كتفي  على  �ألق�ه�  �لدهر  �أم���ن��ة 

ب����أن �أ���س��ون ع��ه��ود �هلل و�ل��ذمم���

ن��دل�����ص ورح����ت �أح��م��ل��ه��� غ��رب��� لأ

و�لعجم� و�لهند  بلغته�  و�ل�سني 

ب����رك���ن���ي �هلل  ن  لأ ت���ع���ب���ت  وم������ 

وب�رك �هلل من يحمي له �لقيم�

ع�سقي هو �ملجد و�لت�ريخ ذ�كرتي 

�لقمم� يع�سق  من  يبلغه  و�ملجد 

ف��و�ر���س��ه �إل  �ل��ه��وى  ي�ستحق  ل 

�لعلم� يرفع  من  �أمنحه  و�لقلب 

هذه دم�س������ق يف ال�س������عر وال�س������حر.. وما 

ذكرنا اإال غي�ض من في�ض وكلمات من �س������فر 
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أبيات من �س������عر.. ودم�س������ق اأكرب واأعظم من  وا

ذلك كله.. 

أريد اأن اأطيل بل ا�سمحوا يل اأن اأذكر  وال ا

فكار.. لقد قراأت العديد من املرجع  بع�ض االأ

عن دم�س������ق واأذكر منه������ا تقدي������راً واحرتاماً 

�سحابها وهي دم�سق مدينة ال�سعر وال�سحر  الأ

ملحمد كرد علي �ساحب خطط ال�سام وكذلك 

�س������تاذ اأحمد اإيب�ض،  دفاتر �س������امية عتيقة لالأ

�ستاذ ح�سن  ودم�سق اأقدم عا�سمة يف العامل لالأ

�ستاذ  زكي ال�سواف دم�سق �سور من جمالها لالأ

علي الطنطاوي ثم العديد من كتب التاريخ عن 

موي ويف عهد املماليك  دم�سق حتت احلكم االأ

والعهد العثماين واليوميات كيوميات البديري 

احلالق – ومال ال�سام لل�سيدة �سهام ترجمان 

وعدد من الكتب واجلميع يتكلمون عن دم�سق 

أدبائنا وكتابنا  مل ومل�ست اأي�ساً عن ا باحلب واالأ

و�س������حفينا نف�ض امل�س������اعر.. ولك������ن الغريب 

أننا ن�سهد جميعنا موت اجلمال يف  والعجيب ا

دم�س������ق اأمام اأعيننا.. ونرى اخل�رسة تذوي.. 

واملياه تغور وتزحف ال�س������حراء حولها وتقوم 

�س������منتية مت�س������ك بخناقها اإىل درجة  الكتل االإ

أين  أين الغوطة ا ن ا االحت�س������ار فاأين بردى االآ

آه يا دم�سق ال يتخيل  الورود والزهر والع�سب ا

بناء اأن هواة �سيد ال�سمك كانوا ي�سطادون  االأ

يف الرب������وة وال النواعري عل������ى نهر تورا كانت 

ت�سب املاء يف احلدائق واجلنائن وجتري اإىل 

بناء اأن الريح  البيوت واملنازل وال ي�س������دق االأ

زهار كما يذكر  كان معطراً ب�س������ذى الورد واالأ

جانب  الرحالة العرب واالأ

آه يا دم�س������ق كم اأمتن������ى اأن ينه�ض بنوك  ا

ويقيم������ون عهداً بينهم وبينك اأن يُعيدوِك كما 

كنِت �س������امة الدنيا وعرو�س������ة املدائن وقاهرة 

عداء. االأ
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ف�شاءات دم�شق بني الزركلي والبزم

دب وجوٌد اأم معنى ؟  هل املكاُن يف الأ

دبية مثل احتفالهم  دب الواقعي ل يحفلون ب�شيء يف النتاجات الأ اإنَّ نّقاد الأ

حقيقيٌة  آٌة  مرا دَب  الأ وكاأنَّ  للواقع،  �شورًا  جت�شد  التي  املكانية  بالف�شاءات 

من  توازيه،  التي  ال�شور  من  اأكرث  للواقع  اِوزًة  ُمَ �شورًا  دِب  للأ اإنَّ  واحلقُّ  للحياة، 

الّتجاوز  اإىل  منه  ي�شرية  غرِي  طائفٍة  يف  اليوم  احلداثي  قد  النَّ انحاز  ذلك  اأجل 

ِع  وتتبُّ مكنة  الأ ظلل  ِم  تر�شُّ اإىل  انحيازه  من  اأكرث  كافًة،  عد  ال�شُّ على  والنزياح 

مكنة،  حداث ول للأ اأمره لي�س تاأريخًا للأ دب يف حقيقة  نَّ الأ تف�شيلتها؛ ذلك لأ
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أو ذكره يف  وما من �ش������اعٍر وقف على م������كاٍن �

أر�د جتاوز ما هو عليه يف �لو�قع،  �ش������عره �إال �

و�ش������اعر� دم�ش������ق حممد �لبزم وخ������ر �لدين 

آية بّينة على ذلك، �إذ تنازعْت �شورةَ  �لزركلي �

دم�ش������ق عند �ل�ش������اعرين ظالٌل وجد�نيٌة، قلَّ 

عر�ء، فقدم �لزركلي لدم�شَق  نظرها عند �ل�شُّ

�ش������ورًة ��شتاأ�ش������لها من �أعم������اق �لوجد�ن يف 

�أهّم ق�ش������يدة له، �أعني بها �لق�شيدة �ل�شهرة 

أو  �مل�ش������ماة )جنوى(، ثم جاء �لبزم لينق�شها، �

يعار�ش������ها يف ق�شيدة �أخرى فّجر من خاللها 

ظالالً وجد�نية �أخرى م�ش������ادًة ملا جرت عليه 

ق�شيدةُ �لزركلي. 

كتب �لزركلي ق�ش������يدته �مل�شهورة »جنوى« 

يف م�رص �شنة 1924، �أي بعد مغادرته دم�شق 

أربع �ش������نو�ت، عقب دخول �لفرن�ش������يني  بنحو �

�إليه������ا بع������د معرك������ة مي�ش������لون �ش������نة1920، 

ع������د�م غيابياً مع جماعة من  فُحكم عليه باالإ

عد�م  آنذ�ك، وقد �ش������در حكم �الإ �لوطني������ني �

نَّ �لزركلي مل ينقطع 
أ  غر �

،)1(
يف 1920/8/9م

حلظ������ًة و�ح������دة عن مو��ش������لة �لكفاح �ش������د 

�لفرن�شيني يف �ش������عره، منافحاً عن بالده تارة 

وم�شتنه�ش������اً همم �لوطنيني للث������ور�ن عليهم 

تارة �أخرى، يقول �لعطار: »ما عرفت �ش������ورية 

�ش������اعر�ً بر�ً بوطن������ه، متعلقاً ب������ه، على تو�يل 

 .
)2(

�ملحن، مثل خر �لدين �لزركلي«

ربع �لتي ق�شاها �لزركلي  كانت �ل�شنو�ُت �الأ

قبل �أن ي�ش������وغ ر�ئعته )جنوى(، كافية لتلهب 

جن �إىل ربوع دم�شق �لغنَّاء، غر  يف نف�ش������ه �ل�شَّ

نَّ �شنو�ت �إق�شائه 
أ ر �ش������فاء نف�ش������ه � نَّ ما كدَّ

أ �

نَّ �لفرن�شيني قد 
أ عن دم�ش������ق قد طالت، مع �

قناع������ه بالبقاء  أر�ش������لو� نفر�ً من �أ�ش������حابه الإ �

يف دم�ش������ق، فرف�ض موؤثر�ً حي������اة �الغرت�ب، 

فاأ�ش������درو� حكماً ثانياً باإعد�مه �شنة 1925، 

ف�شاعف ذلك من همومه و�آالمه �لتي ر�فقته 

طو�ل دهره.

��ش������تمرت رحلة �الغرت�ب عن������د �لزركلي 

�أكرث من ن�ش������ف قرن، مل تاأذن له �لظروف كي 

أّن �ش������ورتها  اماً، غر � يع������ود �إىل دم�ش������ق �إال مِلِ

�شجان  ُكها �الأ ظلَّت م�شتوطنة يف وجد�نه، حترِّ

������بل �أن  و�لنكبات و�ملاآ�ش������ي، وقد �أذنت له �ل�شُّ

خر بك�شف خبايا نف�ٍض  ي�شدح بني �حلني و�الآ

ح�ش������ا�ض، وما  �إز�ء مدينة كانت متالأُ عليه �الإ

من �حلديث  من �شعٍر �ش������ار بني �لنَّا�ض يف �لزَّ

يف �لتحنان لربوع دم�شق كما �شارت ق�شيدته 

 :
)3(

جنوى �إذ قال فيها

ال����ع����ُن ب����ع����َد ف���راق���ه���ا ال���وط���ن���ا

���س��ك��ن��ا ال  و  األ�����ف�����ت  ����س���اك���ن���ًا  ال 

ري��������ان��������ٌة ب�������ال�������ّدم�������ِع اأق����ل����ق����ه����ا

��ن��ا َو���سَ وال  ك�����رًى  ���������سَّ  ُتِ اأْن ال 

����س���ان���ح���ٍة ك�������ّل  ت�������رى يف  ك����ان����ت 

��ن��ا ُح�����س��ن��ًا وب���ات���ت ال َت�����رى َح�����سَ
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����ِع����َدْت وال����ق����ل����ُب ل������وال اأّن���������ٌة �����سَ

اأن�����ا اأن�����ك�����رُت�����ُه و ����س���ك���ك���ُت ف���ي���ه 

����ه����م َع��ل��م��وا ل���ي���َت اّل�����ذي�����ن اأح����بُّ

وُه�������ُم ه���ن���ال���َك م����ا ل���ق���ي���ُت ُه���َن���ا

م����ا ك���ن���ُت اأح�������س���ُب���ن���ي م��ف��ارق��ه��م

ح���ّت���ى ت����ف����ارَق روح�������َي ال���ب���َدن���ا

ي����ا م���وط���ن���ًا ع���ب���َث ال�����ّزم�����اُن ب��ه

م��ن ذا ال����ذي اأغ����رى ب��ك ال��ّزم��ن��ا

غنًى �سواك  عن  بك  يل  ك��ان  قد 

ب�����س��واك ع��ن��ك غنى ك���ان يل  ال 

ن������ف������ًا اأُ رو�������س������ًة  اإال  ك�����ن�����َت  م������ا 

َك����ُرَم����ْت وط���اب���ت م��غ��ر���س��ًا وج��ن��ى

اأذًى ف��اأو���س��ع��وَك  عليك  ع��ط��ف��وا 

م��ن��ن��ا ذى  االأ ي�������س���م���ون  وُه����������ُم 

وح���ن���وا ع��ل��ي��ك ف���ج���ردوا ُق�����س��ب��ًا

م������وا ب��ق��ن��ا م���������س����ن����ون����ًة وت������ق������دَّ

ي����ا ط�����ائ�����رًا غ���ّن���ى ع���ل���ى ُغ�����س��ٍن

وال���ن���ي���ُل ي�����س��ق��ي ذل�����َك ال��ُغ�����س��ن��ا

���س��ئ��َت م��ن �سجني م��ا  زدين وه���ْج 

جنا ال�سَّ ت��ع��رُف  م��ث��ل��ي  ك��ن��َت  اإْن 

اأذك�����رت�����ن�����ي م�����ا ل�������س���ُت ن��ا���س��ي��ه

ول���������ُربَّ ذك������رى ج��������ددْت َح���َزن���ا

اأذك�������رت�������ن�������ي ب�����������ردى ووادي�����������ه

وال�������ط�������َر اآح���������������ادًا ب������ه وث���ن���ى
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واأح�������ب�������ًة اأ��������������ررُت م�����ن ك��ل��ف��ي

وه���������واي ف���ي���ه���م الع�����ج�����ًا ك��م��ن��ا

وي���غ���ل���ب���ن���ي اأغ������ال������ب������ه  ذا  ك������م 

ه���ت���ن���ا ك���ف���ك���ف���ت���ه  اإذا  دم�����������ٌع 

رب����وع����ه����م يف  ذك���������ري���������ات  يل 

���ن���ا �����ق�����ًا و����سَ ُه���������نَّ احل������ي������اُة ت�����األُّ

اأب��������دًا ُم�������ع�������َذٌب  ال�����غ�����ري�����َب  اإّن 

ظ��ع��ن��ا واإن  ي���ن���ع���ْم  مل  ح�����ّل  اإْن 

����ل����وا يل م���وط���ن���ي وث���ن���ًا ل�����و م����ثَّ

ل���ه���م���م���ُت اأع�����ب�����ُد ذل�����ك ال���وث���ن���ا

�ملكاُن يف هذه �لق�ش������يدة �لر�ئعِة �شعري، 

أو قل �إن �شئت �إّنه مكان  أو �ش������اعري بامتياز، � �

������عرية،  لفاظ �ل�شِّ نف�ش������اين، هيمنت علي������ه �الأ

لتجعله ل�ش������يقاً بالوجد�ن، وطويَة نف�ٍض طال 

حتنانُها �إىل مالعب �ل�شبا، ومهوى �لفوؤ�د، ومل 

يحمل من ظالل �لو�قع �شوى مالمح تدل على 

�النتم������اء، �أعني �نتماء �لق�ش������يدة �إىل موطن 

�ش������احبها، لهذ� ال جتد لدم�شق ذكر�ً �رصيحاً 

يف �لق�ش������يدة �ش������وى ثالث �إ�ش������ار�ت توحي 

ول )�لوطنا(  بف�شاء عام يف قوله يف �لبيت �الأ

ويف �لبيت �لثامن )موطناً( ويف �لبيت �حلادي 

و�لع�رصين )موطني (، و�لتدرج و��ش������ح متاماً 

يف �نت�ش������ابه للمكان، وهو تدرج نف�ش������ي على 

وىل فيها معنى  أية حال، فكلم������ة )�لوطن( �الأ �

�لعم������وم، و�إن �أ�ش������مرت معنى �خل�ش������و�ض، 

نَّ 
أ وكذ� قوله )موطن������اً( يف �ملرة �لثانية، غر �

تفجر �ملعن������ى كان يف �ملرة �لثالثة �لتي كانت 

فيها ختام �لق�ش������يدة يف قول������ه )موطني(، �إذ 

�لبيت �لذي �نطوت عليه �لكلمة يَُعدُّ قر�رتها، 

أّنه مو�شع �ل�شالبة  وذروتها يف �آن و�حد، كما �

و�ل�شفافية فيها، النطو�ئه على �ملعنى �لفريد 

ح�شا�ض ويلهب �ل�شعور، ويرتك  �لذي ي�شدم �الإ

�لقارئ يف حرة، �أو يف حال عجيب من �لتوتر، 

ّن  ه������ل ياأخذ به ويحفظه �أم يدعه و�ش������اأنه، الأ

�ل�شاعر يتكلم فيه على �ملحظور و�ملنهي عنه، 

فمن قال قبل �لزركلي: �إن وثناً يح�ش������ن �ليوم 

�أن يُعبد �إال �إذ� متثلت فيه �شورة وطن ؟

و�مل�ش������وغ �لذي يدعو لقب������ول هذ� �ملعنى 

خر، نحو  �نعط������اف �خلط������اب يف �لبي������ت �الأ

�جلانب �النفعايل، وذلك لربوز �شمر �ملتكلم، 

�أو يف �إ�ش������افة �لذ�ت متمثلة ب�ش������مر �لتكلم 

،�إىل �مل������كان متمثاًل يف كلم������ة موطن، فقال: 

)موطني(، وهنا يرتكز �لر�شيد �لفني للتعبر 

نَّه تخّطى حدود �ملعقول،  �ل�شعري �أ�ش������اًل، الأ

وحدود �لو�ق������ع، وما من معنى يف هذ� �لباب 

�أدعى للقب������ول مثل �أن ي�ش������در عن �لوجد�ن 

و�لعاطفة و�ل�ش������عور، وهو كامل ما يودُّ �لبيُت 

خر قوله: لو ُمّثَل وطني بوثن لعبدت ذلك  �الأ

عر قدميه  �لوثن، وهذ� معنى قلَّ نظره يف �ل�شِّ

وحديثة، و�لق�شيدة فتحت ذر�عني الحت�شان 

هذه �لّدالل������ة يف مطلعها ويف مقطعها لتكون 

ول و )موطني(  كلم������ة )�لوطنا( يف �لبي������ت �الأ
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خر فيها �بتد�ءُ وختاُم �لق�شيدة  يف �لبيت �الأ

������عور وحاملة  حاملِة �ملو�ش������وع وحامل������ِة �ل�شُّ

فكار �لتي يريد �ل�شاعر �إر�شالها من خالل  �الأ

خطاب طافح بال�شجن.

�إّن �ملعن������ى �لطريف �ل������ذي �نطوى عليه 

خر، وفحو�ه: لو �أمكن متثيل �لوطن  �لبيت �الأ

�شا�ش������ي  مكنت عبادت������ه، حمموله �الأ بوث������ن الأ

ّنه  ������عر وال �ش������يَء �ش������وى ذلك، الأ �إّنا هو �ل�شِّ

مرفو�������ض �إذ� ما �نطوت عليه �خلطابات غر 

عر�ء يف �ل�شابق قد تكلمو�  عرية، وكان �ل�شُّ �ل�شِّ

مكنة  �شخا�ض و�الأ ب�شورة غر معقولة على �الأ

�شياء، وقد ُقبل منهم كّل ذلك �شمن تقاليد  و�الأ

������عر�ء  دبي، �لتي تاأخذ من �أفو�ه �ل�شُّ �لتقبل �الأ

أف������و�ه غرهم، لظنٍّ وقر يف  م������ا مل تاأخذه من �

عر جمرد طر�فة  أّن �لالمعقول يف �ل�شِّ ذهان � �الأ

تت�شاعف بها �مل�رصة، ويتعاظم فيها �جلمال، 

ويتفجر من خاللها �ش������حر �لكالم، ونحن �إذ 

نُقبل على ق������ول �لزركلي هذ� معجبني بقوله 

ّنه �شيغ �ش������عر�ً و�نحلَّ عن عاطفة، وركب  فالأ

، َوَمْن قال بعد كلِّ ذلك  أبعد حدٍّ �لتج������اوز �إىل �

أو يقدم �شورة حقيقة  عر يو�زي �لو�قع � �إّن �ل�شِّ

له؟

 �إّن �ل�شور �ملكانية �لو�قعية لي�شت بذ�ت 

قيم������ة �إذ� ما قورن������ت باملعنى غ������ر �ملعقول 

خ������ر، �إذ �لزركل������ي قد قدم يف  يف �لبي������ت �الأ

ق�شيدته لوحتني ر�شم فيهما ف�شاء�ت �ملكان 

�لدم�شقي ببعديه �لو�قعي و�ل�شعري، بعد �أن 

وىل جاءت مع  و�ش������عهما يف �إطار وجد�ين: �الأ

�لبيت �ل�شابع �إذ �حتج فيها على فعل �لّزمان 

�لذي تق�شد موطنه بالنو�ئب مت�شائاًل بقوله: 

منا«، ثم ي�ش������ر يف  »من ذ� �لذي �أغرى بك �لزَّ

أّنه مل يجد عو�شاً عن موطنه  �لبيت �لثامن �إىل �

بقوله :» ال كان يل ب�ش������و�ك عنك غنى«، ويف 

أّن موطنه جنة غّناء ورو�ش������ة  �لتا�ش������ع يذكر �

يانعة، وهذه من �ش������فات دم�ش������ق �لطبيعية، 

مان مل يدعها تنعم بال�شالمة، فقي�ض  أّن �لزَّ غر �

لها م�ش������تعمر�ً عاث فيها ف�شاد�ً، و�أعمل فيها 

دم������ار�ً. و�لزركل������ي يف كّل ذلك يقدم �ش������ورة 

و�قعية لدم�ش������ق بعد �أن رزح������ت حتت وطاأة 

�مل�ش������تعمر �لفرن�شي، وهذ� لي�ض فيه ما يدعو 

ن �ملعاين �لتي يحفل بها �ل�شعر  �إىل �لده�شة، الأ

م�شتخل�شة من �أعماق �لوجد�ن، وهذ� م�شدر 

عمال  طر�فة معان ال تنح�رص �نطوت عليها �الأ

ّن �ل�ش������ور �لو�قعية  دبي������ة �لرفيعة؛ ذلك الأ �الأ

م�شتقرة يف �شفحات �لتاريخ، �أما �ل�شعر فهو 

أو قل �إن �ش������ئت يوؤرخ  ي������وؤرخ بطريقة مغايرة، �

ح�شا�ض �إز�ء ما يحدث،  أو ير�شد �الإ وجد�نياً، �

و�لزركل������ي يف لوحته هذه مل يَُجْز يف �ش������نيعه 

فيها ما ي�ش������نعه �ملوؤرخ، لهذ� ال يجد �لقارئ 

ح�ش������ا�ض بجمالية  يف تلك �للوحة ما يعمق �الإ

طار �لذي  �ملكان، فين�������رصف تلقائياً لتاأمل �الإ

طار �لوج������د�ين �لذي  لبثت في������ه، �أعن������ي �الإ
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��شتقرت فيه �ش������ورة دم�شق وهي ترزح حتت 

وطاأة �مل�شتعمر، فتطالعه �أ�رص�ٌب من هو�ج�َض 

منك�������رصٍة ومتذ�وبٍة حتنان������اً �إىل وطن غد� يف 

قب�شة حمتل غا�شب، ثم تطالعه م�شاعُر قلقٌة 

فق ما حّل باملكان من  وهي ترقب من ور�ء �الأ

خر�ب، هنا تظهر قيمة هذه �للوحة من خالل 

�إطارها �لوجد�ين، ولي�ض من خالل م�شمونها 

�لو�قعي.

و�للوح������ة �لثانية �لو�قعية يف �لق�ش������يدة 

بد�أت مع �لبيت �لثاين ع�رص مع �شورة �لطائر 

�ملغرد على �ش������فاف �لنيل، ومل يكن من �ش������اأن 

ال �أن يبعث �ل�شجن يف نف�ض  تغريد ذلك �لطائر �إ

�لزركلي لي�شتدعي �ش������ورة نهر بردى وو�ديه 

و�أطي������اره يف �لبي������ت �خلام�ض ع�������رص، لتنغلق 

�للوح������ة على �ش������حنة من �لذكري������ات لهاتيك 

�لرب������وع �ملتاألق������ة يف �لذ�كرة فح�ش������ب، و�أما 

ن �ل�شاعر  ظاللها �لو�قعية فحالها خمتلف، الأ

أ�شاح بب�رصه عّما حّل بدم�شَق ونهِرها يف ظلِّ  �

�الحتالل، م�شتبدالً ما وقر بالذ�كرة مبا هي 

عليه مدينته يف و�قع �أمرها.

 ، �إذن ال قيمة للمكان ببعده �لو�قعي يف �لفنِّ

ألو�ن نف�شية  �ش������وى ما ميكن �أن يخالطه من �

ووجد�ني������ة، وال �ش������بيل ال�ش������تخال�ض بو�عث 

�جلم������ال يف �لكالم �لذي يُعنى بتف�ش������يالت 

ّن �ملكان بف�شائه موجود يف  �ملكان �لو�قعية؛ الأ

�لو�قع وموجود يف �لتاريخ ويف �جلغر�فية، �أما 

�ش������ورته يف �لنف�ض يف حلظات تاأزم �لعاطفة 

ن�شانية وتفجر �ل�ش������عور �لب�رصي �مل�شطرم  �الإ

فهذ� هو مو�شوع �لفن على �لدو�م.

الأ يف حال  ولي�شت �إ�رص�قات �لق�شيدة تتالأ

غي������اب �ملكان كما يزعم �ل�ش������عر�ء فح�ش������ب، 

�شوى �أن مو�شوع �حلنني يف �ل�شعر ��شتقامت 

له معان م�شتاأ�ش������لة يف �أغلبه������ا من �لذ�كرة، 

نَّ 
أية حال، الأ وهذه لي�ش������ت فكرة طريفة على �

عر يف �لغالب يجُد م�شاماٍت ينفذ منها �إىل  �ل�شِّ

قلب مو�شوعه با�شتمر�ر، �أعني لي�شت �لغربة 

عن �ملكان ما يحرك �حلنني �إليه فح�شب، بل 

������عر �شبياًل �إىل �لكالم على �الغرت�ب  يجد �ل�شِّ

باملعنى �لنف�ش������ي يف حال �حل�شور يف �ملكان، 

كم������ا هو �ل�ش������اأن يف ق�ش������يدة حمم������د �لبزم 

خر �لذي تلَّقى ق�شيدة  �ل�ش������اعر �لدم�شقي �الآ

نف������ة ففجرت يف نف�ش������ه معاين  �لزركل������ي �الآ

مناق�ش������ة متاماً، فاأحب �أن يعار�ض معانيها، 

وه������و يف قلب �ملكان �لو�قع������ي، �أعني وهو ال 

يز�ل يف دم�ش������ق ليثبت �شورة �شعرية لدم�شق 

أذ�ع �لزركلي معانيه �لعذبة  يف �لّزمن �ل������ذي �

خر يف كرنفال �لت�شاوير  فيها، لي�شارك هو �الآ

�ملتباين������ة لتلك �ملدينة �لتي نقلها �ل�ش������اعر�ن 

من م�شمار مفعم باجلمال �إىل م�شمار مرتع 

ح�ش������ا�ض �لفني �لباهر. يق������ول �لبزم رد�ً  باالإ

:
)4(

على ق�شيدة �لزركلي
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��ك��ن��ا ���سَ وال  اأوط�������ان�������ًا  ت�����ْب�����ِك  ال 

ي����ا خ�����ُر وان�������س���ْد غ����َره����ا وط��ن��ا

ف��ب��ذا ج���رى ح��ك��ُم ال��ق�����س��اِء بنا

ب����ًا واأن������ا اأن���������َت ال����غ����ري����ُب م����ع����ذَّ

اأرٍق ذو  ال���ف���ي���ح���اِء  ع���ل���ى  ث�������اٍو 

�����ُد ال���و����س���ن���ا ٌق اأت�����������س�����يَّ م�����ت�����ح�����رِّ

����ق����ِم ج�����ائ�����رٌة ل��������وال ي��������ٌد ل����ل���������سُّ

ق����د اأو����س���ع���ت���ن���ي ����س���ق���وة و���س��ن��ى

ال��ب��ي��د تملني ���س��دَر  ل��ق��رع��ُت 

��ط��ن��ا رخ���������ي ل���ه���ا ال�����سّ وخ���������ادٌة اأُ

رق��������ل��������ْت ب�����ي غ�������َر م����ك����رٍث والأ

ه���م���ٌم ت����وّق����ُد يف ال�������س���ل���وع ���س��ن��ا

وط�����ٍن يف  ل���ل���ع���رب���ي  ع����ي���������سَ  ال 

رط��ن��ا م����ن  ف���ي���ه  ال�������س���ي���ادة  ربُّ 

�سيمي م���ن  وال����ّذك����ُر  اأذك���رت���ن���ي 

 زم������َن ال���ّن���ع���ي���م وع����ه����َد األ��ف��ت��ن��ا

اأذك������رت������ن������ي ق����ل����م����وَن ن�����ا������رًة

����اُت����ه ت����وح����ي ل���ن���ا ال��ّل�����س��ن��ا ج����نَّ

اأي������ام ت��ن��و ال����ّرو�����س ن��ه�����ر يف

ف��ن��ن��ا امل���ن���ى  م����ن  ���ج���ن  ال���لُّ ذوب 

ُف���ت���ن���وا ب���ه ف���ج���رت ب��ه��م خ��ب��ب��ًا

��ف��ن��ا ج�����رٌد ����س���واب���ُق واع���ت���ل���وا ���سُ

اإىل ال�����ع�����داَة  َف����َج����م����اُل����ُه ج���ل���َب 

اأرب�������اع�������ه ف���ت���ف���ي���ئ���وا ال���ُق���ن���ن���ا

ق��د ي��ج��ل��ُب ال�����رَّ اجل���م���اُل على

امِل���َح���َن���ا وي���ب���ع���ث  اجل����م����ال  ربِّ 

وال������غ������وط������ُة ال������غ������ّن������اُء ق����امت����ٌة

َدَك�����َن�����ا اأج�����وائ�����ه�����ا  �������وُر يف  وال�������نَّ

ذه����ب����ْت ب�����س��ا���س��ُت��ه��ا ف��ب��ه��ج��ُت��ه��ا

ُظ����َل����ٌم واأن����ك����َر ط���ُره���ا ال��ُغ�����س��ن��ا

ودم�����������س�����ُق ل�������وال م����ع���������ٌر ِغ�������َرٌ

ل��رث��ي��ت��ه��ا وب���ك���ي���ُت م����ن َق���َط���َن���ا

��َج��ِن��ي ون���دب���ُت���ه���ا وب���ث���ث���ُت م���ن ���سَ

��ج��ن��ا ل���و ك����ان ُي���ج���دي َب���ّث���َي ال�����سَّ

وه���ج���رُت���ه���ا ِه�����ج�����راَن ُم��ت�����س��ٍب

اليمنا رح���ل���َي  م��ه��ب��َط  وج��ع��ل��ُت 

اأن�����ح�����و ب���ه���ا ����س���ن���ع���اَء ت���ك���ل���وؤين

�����ه�����ا م���ت���ج���ن���ب���ًا َع����دن����ا  اأرب�����ا������سُ

وط����������ُن ك����ل����ف����ُت ب������ه ف�����غ�����ادرين

�����س����ى وال�������س���ي���ُم م��رت��ه��ن��ا ب��ي��د االأ

ب���ِه ع������داه  اأغ��������روا  ىل  االأُ ل���ي���َت 

غ�����ر امل������ذل������ِة اأح�������������رزوا َث���م���ن���ا

ت���رك���وه اأع�����زَل وان��ت�����س��وا وع���دوا

��ب��ا وت��ن��ك��ب��وا اجل��ن��ن��ا ب��ي�����سَ ال��ظُّ

 من غريب �مل�ش������ادفة �أّن حممد �لبزم قد 

أبيات، متاما كما  كرر لفظ �لوط������ن يف ثالثة �

فعل �لزركلي يف ق�شيدته �ل�شابقة، �إذ �نطوى 

ول عل������ى كلمتي )وطن������ا � �لوطنا(  �لبي������ت �الأ

ويف �لبيت �ل�ش������ابع )وط������ن (، وكذ� يف �لبيت 

أّن �لبزم  �لع�رصي������ن )وط������ن(، ومن �ملالح������ظ �

و�إن و�ف������ق �لزركلي يف ��ش������تخد�م �لكلمة يف 

أبيات جاءت يف مو��ش������ع مت�ش������ابهة يف  ثالثة �
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�لق�ش������يدتني وهي م�شادفة عجيبة لذ� ن�شر 

�إىل تو�ش������ع هذه �لكلمات يف �لق�شيدتني على 

تي : �لنحو �الآ

1- يف ق�ش������يدة �لزركلي جاء لفظ �لوطن 

أبي������ات  � وجمم������وع   )21-8-1( بي������ات  �الأ يف 

�لق�شيدة )21( بيتاً.

2- يف ق�ش������يدة �لبزم جاء ذلك �للفظ يف 

أبيات �لق�شيدة  بيات )1-7-20( وجمموع � �الأ

)22( بيتاً.

و�ل�شوؤ�ل هل تقت�ش������ي �ملعار�شة �ل�شعرية 

قة  ������م �لالحق ُخطا �ل�شابق بهذه �لدِّ �أن يرت�شَّ

أّن �مل�شادفة  أّننا نيل �إىل � �ملتناهية، و�لو�قع �

ق������د لعبت دور�ً يف هذ� �لتوزيع �ملتقارب جد�ً 

أّن �لفارق �ملق�شود فيما  يف �لق�شيدتني، غر �

أّن �لبزم مل ينت�ش������ب �إىل �مل������كان بطريق  ن������رى �

ي������اء �ملتكلم على �لّنحو �لذي قام به �لزركلي، 

وهذ� هو �لفارق �جلوهري بني �لق�ش������يدتني، 

ّن �لزركل������ي كان نائياً موطنة فاجنذب �إليه  الأ

بي������اء �ملتكلم، فقال وطني، مما �أ�ش������فى على 

قوله لوناً ي�شّف عن بُعد نف�شي، وجد متنف�شاً 

للدنو منه حتبباً و�نت�شاباً بياء �ملتكلم، و�لبزم 

قابع يف قل������ب �ملكان، فا�ش������تغنى باللفظ من 

نه موجود  �إ�شناد �لكلمة �إىل �ش������مر �ملتكلم الأ

أ�ش������ّد وطاأة  يف �ملكان، لهذ� كانت غربة �لبزم �

م������ن غربة �لزركلي، �إذ �لب������زم كان كلفاً بحب 

وطن������ه فلم يغادره، بل �لوط������ن غادره بعد �أن 

أبلغ يف �لّنف�ض،  �أم�ش������ى مرتهناً، وهذ� �ملعنى �

و�أوجع يف �ل�شميم :

وط���������ن ك����ل����ف����ت ب�������ه ف������غ������ادرين

�����س����ى وال�����س��ي��م م��رت��ه��ن��ا ب��ي��د االأ

كانت ق�ش������يدة �لزركلي هادئ������ة تتخللها 

عاطفة حزينة ي�شوقها يف �لن�ض �شوت مثقل 

نني و�ل�ش������جن و�حلزن، من �أجل ذلك كان  باالأ

وقع كلماتها عل������ى �لّنف�ض كوقع مطر خفيف 

يد�عب وج������ه �لرثى لينف������ذ يف بو�طنه بي�رص 

و�ش������هولة، لهذ� كانت �شهلة �لتعمق يف وجد�ن 

�لق������ارئ، �رصيع������ة يف متلكه������ا نف�������ض قارئها، 

خاطفة يف ��شتيالئها على روحه، قادرة على 

أ�������رصه بهدوئها، و�ثقة يف تكبيل������ه بعو�طفها،  �

لطيفة يف �شبيه بعذوبها ورقتها، وقد تو�فرت 

لها بعد كّل ذل������ك حظوظ ال حُتدُّ من �لقبول 

ّنها تنفتح من خالل باب �حلنني  نف�ض، الأ يف �الأ

�لذي يجد يف �لّنف�ض جتاوباً و�رصيانا ودميومة 

من �ش������اأنها �أن ت�ش������نع يف �ملتقبل ما ي�ش������نعه 

حر. �ل�شِّ

يف حني جند يف ق�ش������يدة �لبزم غ�ش������باً 

و�حتجاجاً وجلبة، ينجم عن كّل ذلك �إح�شا�ض 

بروعة ق�ش������يدة تريد �أن تثور على كل �شيء، 

على نف�شها وعلى �شاحبها وعلى �لعامل كلّه يف 

عادة ت�شكيل �ملكان و�لطباع و�لنا�ض  حماولة الإ

و�ملُثل، �إّنها �رصخة مدوي������ة ما كانت تعلو كّل 

ةَ �ملُدن دم�شق قد �أ�شحت  ّن ُدرَّ
أ هذ� �لعلو لوال �
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أثيم. أ�شرًة بني خمالب حمتل � �

أّن �لب������زم مل يجد فاحتًة  وم������ن �لطري������ف �

لق�ش������يدته �لغا�ش������بة �ش������وى زجر �ش������احبه 

�لزركلي :

���س��ك��ن��ا وال  اأوط��������ان��������ًا  ت����ب����ك  ال 

ي����ا خ�����ُر وان�������س���د غ���ره���ا وط��ن��ا

و�لعجي������ب �أن يزج������ر قاط������ٌن مغرتباً عن 

�لب������كاء حتناناً لوطن������ه، حّت������ى �إّن �لبُكاَء يف 

أّن موؤدى  . غر �
ّ
 ما بعده ِغ������ي

ٌّ
ه������ذ� �لباب ِغي

�لنه������ي هنا قائم على جتاوز ما هو ُمعتاد، �إذ 

�ش������ُل �أن يدعو قاطٌن مغرتباً لينهي غربته  �الأ

ويع������ود �إىل بلده، ولكْن �أن ينهاه عن �لت�ش������وق 

لبلده فهذ� �نزياح داليل ي�شي باأّن نف�ض �لبزم 

�ش������جت باملكان، وهو �ملقيم فيه، ف�شاقت به 

�لرُّحب، وهو �ل�ش������اهد على م������ا حلَّ به، بعد 

�أن ُدنِّ�������ض تر�بُُه و��ش������تُبيحْت حرمتُه، ومل يجد 

نف�شهم ماأوى يف �أوطانهم. �لكرماء الأ

وم������ن �لطري������ف يف مثل هذه �حل������ال �أن 

تكون �لغربة ز�َد �ملُقيم و�ملهاجر، وهذ� ديدن 

������اعر �أ�شاًل �إذ� ما �ش������اق �ملكان به، �شقي  �ل�شَّ

ب������ه مقيماً ومهاجر�ً، كالذي �أحدثه �لق�ش������اء 

خَر  وَل مغرتٌب و�الآ أّن �الأ بالزركلي وبالبزم مع �

مقيٌم.

م �شورًة  أّي �ل�شاعرين قدَّ ويت�ش������اءل �ملرء، �

مو�زية للو�قع يف ق�شيدته ؟

ما �أكرث من ف�شاء  �حلّق �إّن �ل�شاعرين مل يقدِّ

أو قْل: �إّنهما و�شفا �نفعالهما  نف�شي للمكان، �

مبا ح������دث يف �ملكان، فال�ش������اعر�ن مل يتحدثا 

عن تف�ش������يالت دم�ش������ق بربوعها و�شو�رعها 

ومنتدياته������ا، و�إّنا و�ش������فا حالهما من جر�ء 

أو �لدنو منها، ويف �حلالتني �شعر�  �لبعد عنها �

ّن �ملكان م�ش������تلب، فهاهوذ� �لبزم  بالغربة، الأ

أّنه ال يز�ل ثاوياً يف دم�شق �لفيحاء يف  ي�رّصح �

أثناء �الحتالل �لفرن�ش������ي، من دون �أن ي�شعر  �

رق، يت�ش������يد  بوجوده في������ه، فبات حُمّرقاً باالأ

�لو�شن، و�مِلَحُن حمدقٌة مبدينته من كلِّ �شوب، 

ويعج������ب �ملرءُ كيف تولدت هذه �ل�ش������ورة يف 

ر  خ�ش������م �النفعال �ل�ّش������عري، �أعني حني �شوَّ

أِرقاً فقعد يت�شيد �لو�شن وهذ�  �لبزُم نف�َش������ُه �

معنى ي�ش������ّف عن �شاعرية ��شتاأ�شلت من قلب 

ح�شا�ض �لغا�شب �شورًة  �ل�ّش������عور �ملُحتدم و�الإ

ال تد�نيها �ش������ورة من حيُث �لرقُة. �أقول هذه 

أّن �شياًل جارفاً ي�شحُق  �شورةٌ فريدة، فكما لو �

كلَّ ما ي�شادفه من �شجر ونبت، ثم يت�شاعف 

ِب، ويهدد �أركان  جريانه فاإذ� به يج������رف �لرتُّ

��شخة، ثم تُده�ض �أن ترى من خالل  �ملنازل �لرَّ

�ل�ش������يل �لهادر زهرًة رقيقًة �ش������امدًة تت�شبث 

باحلياة، حمتفظ������ة بكّل جماله������ا على عنف 

ٍط على  ما يبديه �ل�ش������يُل �مل�ش������طرم من ت�شخُّ

�لنبت و�لرتب و�جلدر�ن. وكذ� �ش������ورة �لبزم 

على رقتها وليونته������ا ونعومتها وجدت مالذ�ً 

من �شيل �النفعال �مل�ش������طخب، لتلفت �نتباه 
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نَّ جانباً من �لفّن يد�فع عن وجوده 
أ ىل � �لقارئ �إ

مهما �رتفع �شوت �النفعال، معرب�ً عن �أ�شالة 

�شاعر بد� وكاأّنة يت�شيد حلظات �لو�شن وهو 

يف �شميم �ملاأ�شاة من دون �أن يظفر بها. 

 ث������م ترى بعد �أن تنتق������ل �إىل �لبيت �لر�بع 

�ل�ّشاعَر وقد عاد �إليه �لغ�شُب و�حلنق، فاإذ� به 

م�شمم على �لرحيل و�الغرت�ب، لكن هيهات 

������قم �أ�شناه  منيات، �إذ �ل�شُّ تتحقق له هاتيك �الأ

أ�شَر ُغربٍة ال تُطاق، فال هو قادر على  وتركه �

�أن ياألف موطنه دم�شق، بعد �أن �أ�شبحت نُهبى 

للم�ش������تعمرين، وال هو قادر عل������ى مغادرتها، 

أبلغ من معنى �لغربة �لذي ت�شفُّ  وهذ� �ملعنى �

عنه ق�ش������يدة �لزركلي، ي�شاف �إىل ذلك تلك 

�للّغة �لتي �متلك �لبزُم نا�شيتَها، فاإذ� بها لغٌة 

ع�شرةٌ تتخللها مفرد�ٌت م�شت�شعبة، كالوخادة 

رقال و�له�رص و�جلرد و�ل�شو�بق،  و�ل�شطن و�الإ

ال يخف������ف من ع�رصتها �إال رك������وب �ملجاز، �إذ 

قد�ر فيحث �خُلطا ر�حاًل  متنى �أن تطيعه �الأ

على همته، تاركاً �لوخادة �لتي ذكرها يف بيت 

�ش������لف، ليجعل �لهمة مطي������ة ترقل به قاطعة 

�ملهامه �لوهاد، وهذه �ش������ورة �أندر من بي�ض 

أّن �لهمة  ن������وق، فلم نق������ر�أ عند �ل�ش������ابقني � �الأ

رقال  يح�ش������ن �أن ترقل �أي ت�رصع � فاأ�ش������ل �الإ

للناقة �لقوية، وهنا ��شتعارة ر�ئعة حني جعل 

توقد همته و�ش������نا عزمه بو�ش������عهما �حتماله 

للرحيل، كما حتتمل �لناقة �شاحبها فرتحتل 

به.

لي�ض على �لبزم حرٌج �إذن �أن ي�شتخدم لغة 

أّنه  �ل�ش������لف يف حقيقتها ويف جمازه������ا، طاملا �

بد�ع، وقد  وجد بني جنباتها موط������ئ قدم لالإ

�شل  حتقق له ذلك فارتفع بق�شيدته لتعلو �الأ

�ل������ذي كان عنده نوذج������اً للمح������اكاة �أعني 

أّننا جند  ق�ش������يدة �لزركلي على قيمتها، غر �

فارقاً ال يز�ل يت�شح كلّما تو�شعنا يف �ملقارنة، 

أثره  �إذ تنحو ق�ش������يدة �لزركلي نحو�ً يتعاظم �

ن�ش������ان  يف �لق������ارئ من جهة �إثارة عو�طف �الإ

�لتي تعرب عن نف�ش������ها به������دوء، مو�فقة متاماً 

�لعو�ط������ف �لتي تبثها �لق�ش������يدة، ليلتقي يف 

فق ُحزنان، ويتعانق هناك �ش������جنان: حزن  �الأ

و�شجن �لق�شيدة وحزن و�شجن �لقارئ، وهذ� 

لعم������رك �رصٌب م������ن �لتخييل �ل������ذي تخطت 

دبية،  عمال �الأ �لدر��شات �لنقدية ذكره يف �الأ

�ش������ارة �إىل �لتخيي������ل �لناجم عن  مكتفي������ة باالإ

أّنه ال �نف�شال  �لو�شائل �لت�ش������ويرية، و�لو�قع �

بني �ل�ش������ورة و�لعاطفة، فكيف يكون �لتخييل 

مق�شور�ً على �ل�شورة �إذن؟

ت�ش������تهدف ق�ش������يدةُ �لبزم �جلمال مبعناه 

�لر�ئ������ع، وهي ال تريد نقَل معنًى �أو جت�ش������يَد 

عاطفٍة مبقد�ر م������ا ترمي �إىل �إثارة �النفعال، 

أّنه �نفعال متج�ش������د ب�ش������ور فنية �شتى،  غر �

أو �نفعال  فه������و بلغة �أخرى �نفعال بغر هياج، �
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ن �ل�شور عملت فيه عمل  ت�ش������ويري؛ ذلك الأ

�مل�شكنات فهد�أت وترته لتجعله عظيم �لتاأثر 

يف �لّنف�ض، من �أجل مل يقطع �النفعال ت�شل�شل 

�ملعاين يف �لق�ش������يدة، ومل يحجب تو�رد �لِفَكر 

�لت������ي �أخذ بع�ش������ها برقاب بع�ض، و�ش������حيح 

أّن معنى �لب������زم يف �لبيت �ل�ش������ابع �أدنى �إىل  �

أّنه الزم لتحديد م�ش������اق �ملعاين  �لتقري������ر، �إال �

�شمن �ملو�ش������وع �لذي غلبت عليه كما �أملحنا 

�ل�شيغ �النفعالية، لهذ� مل ي�رصه �أن ينهي �شيل 

�النفعال بقوله، ما �شاعف من غربته وهو ثاٍو 

نَّ رّب �ل�شيادة فيه كان غازياً حمتاًل، 
أ يف بلده �

�أو على حّد تعبره )من رطنا(، وبهذ� ت�شتويف 

وىل لتلتفت  �لق�ش������يدة دفقتها �ل�ش������عورية �الأ

�إىل ��ش������تجالء �ش������ورة �ملكان بطريق �لتذكر 

و�ال�شتح�شار.

يبن������ي �لبزم معانيه عل������ى كثر من معاين 

�لزركل������ي، ال بل يجعل خطاب �لزركلي فاحتة 

خلطابه يف قوله: »�أذكرتني«، حّتى لكاأّن �لبزم 

بعيد عن دم�شق فن�شيها، وهذ� فيه �إحالة على 

�شدة ��شتنكاره ما حّل بدم�شق و�أهلها من جر�ء 

�ال�شتعمار �لذي جثم على �شدرها فلم يتبني 

أو �أن �ش������ورتها غابت  ما �إذ� كان يعي�ض فيها، �

يف �ش������يل من �لذكريات لياأتي ق������ول �لزركلي 

مذكر�ً �إياه ببلده �لذي هو فيه.

ح�ش������ا�ض بغياب �مل������كان يف �لنف�ض  هذ� �الإ

م������ع وجوده يف �لو�قع يدل داللة قوية على �أن 

�ملكان يف �ل�ّش������عر معنى، ولي�ض وجود�ً، ويدل 

آة  آة لنف�ض �شاحبه ولي�ض مر� أّن �ل�ّشعر مر� على �

أّي و�قع هذ� �لذي يدعو �ش������اعر�ً �أن  للو�قع، و�

يغّيب �مل������كان مع وجوده في������ه حقيقًة، ولكن 

هيهات �أن يعرتف �ل�شعر باحلقيقة، �أو حقيقة 

�ل�ش������عر ال تتطابق مع حقيقة �لو�قع يف �شيء. 

أقلّه وهٌم كما يقول حمي �لدين  ������عر �إال � �إّن �ل�شِّ

�بن عربي، و�لوهم لي�ض كذباً ولي�ض �ش������دقاً، 

بل يرتجح بينهما، وكذب �ل�ّشعر خيال، وخبايا 

�لّنف�ض مغاليق على �ل������كالم �لذي يظهر بني 

�أطو�ء �لقول وكاأّنه حقيقة ال تقبل �جلدل.

أّن كالم �لبزم ينفتح على  ومن �لعجي������ب �

أّنه ملّا تناهى  �مل������كان من خالل موؤثر، �أعن������ي �

�إىل �ش������معه كالم �لزركلي تذك������ر �ملكان �لذي 

أ�ش������جارها  هو فيه، وكاأّن جبال قلمون بن�رصة �

وجلني مياهها كان������ت غائبة عن ب�رصه، وهو 

كم������ا يقول ال يز�ل ثاوياً يف دم�ش������ق، و�لو�قع 

ّن  أّن������ه �ن�رصف عن������ه �ن�رص�ف �لقا�ش������د، الأ �

�مل�شتعمرين ملا حلو� بهاتيك �لربوع مل تعد كما 

كانت، وهو يف �نعطافه �إىل �لتذكار ي�ش������تعيد 

عهد�ً �شابقاً كانت فيه دم�شق ترفل باحلرية، 

ل �ل�شاعُر �ملكاَن تبعات  ومن �لطريف �أن يحمَّ

م������ا حلَّ به، فل������وال جماُل دم�ش������ق وما حولها 

من جبال كجبال قلمون وقا�ش������يون وحرمون 

ّن  ملا ق�ش������دها �لغز�ة، وت�ش������نمو� علياءها، الأ

وِر. �جلماَل كما يقول جالٌب لل�رصُّ



ف�شاءات دم�شق بني الزركلي والبزم

163 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

وكذ� �لغوطُة مل تبُد ك�شابق عهدها رو�شًة 

غناء، بل �أ�شحت مظلمًة كئيبة، بعدما �أذهَب 

ظلُم �لفرن�شيني ب�شا�شتها، فاأنكرتْها �أطياُرها، 

فكيف ال ينكرها �ش������اعرها �لب������زم، �أي ينكر 

ما �أ�ش������ابها، ولهذ� �شولت له �لّنف�ض �أن يرثي 

دم�ش������ق و�أهلها لوال �إميانُ������ُه باإبائهم وعزتهم 

وقدرتهم على �لنُّهو�ض ثاني������ًة للظفر بحرية 

بالدهم.

�إّن دم�شق كانت رهينة بيد �مل�شتعمر، لهذ� 

أر�د �شاعرها �لبزم هجرها، فلم يطق �أن ير�ها  �

أ�ش������رة مكبلة باأ�شفادها، فاأ�شاح بوجهه عنها  �

أّن مو�نع كثرة منعته من تركها،  �ش������اعة، غر �

ّن �ل�شاعر �إْن ترك  كما تقول �لق�شيدة؛ ذلك الأ

، فكيف يهرب  أينما وىلَّ �ملكان حمله يف �شدره �

�ملرء من ذ�ته، و�ملكان �لدم�ش������قي ذ�ُت �لبزم، 

كم������ا كان ذ�َت �لزركل������ي، لهذ� كلّ������ه �نعطف 

�ل�ش������اعر�ن يف ق�ش������يدتيهما وق������د وحدهما 

�شوت و�حد غا�شب ي�ش������تمطر �للعنات على 

أ�شرة  أولئك �لذين �أغرو� بدم�ش������ق فاأوقعوها � �

�الحت������الل، ففقدت بذلك ق������در�ً من جمالها 

وبهائها، فكيف يطي������ب للزركلي وللبزم روؤية 

دم�ش������ق بغر حريتها �لتي تخت�رص كّل معاين 

وجودها؟

البُ������ّد �إذن من تركيز �ل������كالم يف �خلامتة 

لبي������ان وجوه �اللتقاء بني �لق�ش������يدتني؛ ذلك 

ّن �ملعار�شة ال تعني متام �لنق�ض، كاأْن ينق�ض  الأ

�لالحُق عمَل �ل�ش������ابق نق�ش������اً تام������اً، فيحوِّل 

معاني������ه من ناحية �إىل ناحي������ة �أخرى كما هو 

�ل�شاأن يف نقائ�ض جرير و�أ�رص�به، و�إّنا تعني 

بناًء على بناٍء، و�إْن ظهر �شيءٌ من �خلالف بني 

عرية  �ش������ل يف �ملعار�شات �ل�شِّ ّن �الأ �الثنني؛ الأ

�أن يبني �لالحق ق�شيدته على �شمت ق�شيدة 

�ش������ابقة فيجريها على وزنه������ا وقافيتها، وقد 

أّنه عار�ض  فعل ذلك �لبزم، م�ش������يفاً �إىل ذلك �

بع�ض �ملعاين �لتي جاء بها �لزركلي من حيث 

�ل�ش������ورة فح�ش������ب، و�أما من حي������ث �جلوهُر 

فقد م�ش������ى �ل�ش������اعر�ن يف �ش������بيل و�حد ال 

يفّرق بينهما �شيءٌ �شوى �أن �لبزم ع�شر �للّغة 

لفاظ، و�لزركلي رقيق م�شرت�شل  م�ش������توعر �الأ

أّن �لتو�فق �أغلب  يف �للغة لفظاً وعبارة، على �

بني �ل�شاعرين، فكالهما حتدث عن ف�شاء�ت 

نف�شية �شملت �ملكان، ومل يتحدثا عن ف�شاء�ت 

�ملكان �لو�قعي، من �أجل ذلك تنازعا �لتذكار 

يف ��شرتجاع �ل�شورة �لتي كانت عليها دم�شق 

ّن  يف �أعماق �لوجد�ن، وهذ� �أمر مق�ش������ود، الأ

أّبان �الحتالل �لفرن�شي فيها من  حال دم�شق �

�لكاآبة و�لبوؤ�ض ما ي�ش������ّد �ل�شاعر عن �لتغني 

بجماله������ا، وماذ� لو كانت دم�ش������ُق بغر جمال 

ح�ش������ان حني ذكر  ؟ لهذ� �أح�ش������ن �لبزم كلَّ �الإ

نَّ جمال دم�شق كان �شبباً يف طمع �لغا�شبني 
أ �

ور. فيها، فلكم كان �جلماُل جالباً لل�رصُّ

يلتق������ي �ل�ش������اعر�ن عل������ى �ش������ورة و�حدة 
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لدم�ش������ق �جلميلة وربوعها �لغن������اء، وجد�ها 

يف �أعم������اق �لنف�ض ر��ش������خة، ف������كان �لزركلي 

أو�رها، وكان �لبزم م�ش������علها �إ�ش������عاالً ال  قادَح �

ن �لق�ش������يدتني يف حقيقة  �نطف������اء بع������ده؛ الأ

�أمرهما فر�ٌض وغطاء، و�شوٌت و�شدى، فكان 

أتى م������ن فم مغرتب،  من جمال �ل�ش������وت �أن �

وكان من روعة �ل�شدى �أن �نبعث من حنجرة 

مقيم، لرت�ش������م �لق�ش������يدتان يف نهاية �ملطاف 

موقف �لفن من �لنو�ئب، وجت�شد� �ملحن �لتي 

�شهدها �شاعر� دم�شق �لزركلي و�لبزم، وكاأن مل 

تع�شف �لنكبات يف دم�شق �إال يف ذلك �لزمن، 

ع�رص،  أنها �أفنت �ملح������ن على مرِّ �الأ و�لو�ق������ع �

زمنَة، وبقيت حيًة ت�شخر من �لفناء،  وغلبت �الأ

فدم�شق ال تز�ل �شبية

»�سابت نوا�سي الليايل وهي مل ت�سِب«

1ـ الزركلـــي )ديوانه ( ط 1 موؤ�ش�شة الر�شالة بريوت 

»تعريـــف  الديـــوان  انظـــر مقدمـــة  ـ  م   1980

بال�شاعر بقلم �شليم الزركلي �س: 13.

2ـ نف�شه، اأ�شار كاتب املقدمة اإىل كتاب اأنور العطار 

عـــن الزركلي، مل اأطلع عليه، واملقبو�س ماأخوذ 

من مقدمة �شليم الزركلي �س :17.

3ـ الزركلي )ديوانه ( �س:21.

4ـ يف ذيل ديوان الزركلي اأثبت النا�رش ن�س ق�شيدة 

البـــزم وغريها من الق�شائد التي عار�س فيها 

اأ�شحابها ق�شيدة جنوى، انظر �س: 380. 

الهوام�ش

P  P  P
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هل ميكن اأن تنقل مياه البحر ب�سدفة؟ وهل ميكن اأن تخت�رص جنوم ال�سماء 

األف عام بينما هي تعد  اأمام دم�سق وقد جتذرت فيها منذ  بنجمة؟ هذا موقفي 

عوام قبل التاريخني الهجري وامليالدي. وهي اأول مدينة معمورة على  لوف من الأ الأ

ر�ض ول تزال.. وكاأن الزمن مير عليها دون زوال. هل اأكتب عن تاريخها..  �سطح الأ

اأم عن ح�سارتها.. اأم عن اأ�سالتها.. اأم عن تقاليدها وعاداتها.. اأم عن منارة العلوم 

اأو جزء منه احتاج  اأو بع�سه  البيئي؟ كل هذا  اأم عن جغرافيتها وموقعها  فيها.. 

اأن يكتبوا  من املوؤرخني، والباحثني، والدار�سني، وحتى من الع�ساق لها امل�ستمرين 

ويكتبوا الع�رصات بل املئات من الكتب واملجلدات.
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أثناء �صطوعها كعا�صمة  ولعلي �ص������اأتناول �

ثقافية مبق������االت عديدة بع�ض هذه �خليوط 

قناع  أو للإ ظهارها و�إبر�زها � �صعاع، ال الإ من �الإ

نها  بد�ع. والأ و�إمنا هي لتفا�صيل �لع�ص������ق و�الإ

كانت قلب �لقلب من بلد �ل�صام ظلت دم�صق 

حتمل ��صم �ل�صام.. وهل هناك مقام �أعلى من 

هذ� �ملقام؟

 �ص������اأتناول يف هذه �للمحة دم�ص������ق ب�صكل 

ع������ام، وملحمها �لعمر�نية و�لثقافية ب�ص������كل 

ول من �لقرن �ملا�صي. خا�ض يف �لن�صف �الأ

دم�ص������ق مدينة �ص������غرية كبرية، ظلت عني 

�ل�������رق و�لغرب عليها خ������لل قرون فهدمت 

أتيح لها �إز�لته،  أز�لت ما � م������ا �أمكنها هدمه، و�

و�أطفاأت فيها �صموعاً ال ح�ر لها لكنها ظلت 

أ�ص������و�ر ح�صينة مكينة  ال مثيل لها.. حتوطها �

ل�صد �لغز�ة، و�لطامعني، و�ل�صالبني لكنوزها 

بو�ب  أبو�ب وعدد هذه �الأ أ�صو�ر لها � �لثمينة. �

ذهان  �ص������بعة.. ولع������ل �عتق������اد�ً ثابت������اً يف �الأ

و�لقلوب �أن هذ� �لعدد مقد�ض، حتى �إنهم يف 

زمننا هذ� ي�ص������كبون �ملاء للطهارة �صبع مر�ت، 

ويقروؤون �لفاحتة يف �ملنا�ص������بات �صبع مر�ت، 

وال يغيب �لرقم �صبعة عنهم. ويعتقد �ملوؤرخون 

�أن هذ� �لرقم �رتبط ب�صبعة من �لكو�كب �لتي 

كانو� يتفاءلون بها وهي: �ل�ص������م�ض، و�لزهرة، 

وزحل، و�مل�صرتي، و�ملريخ، وعطارد، و�لكوكب 

�ملر�صود. 

ب������و�ب فه������ي باب �رق������ي، باب  أم������ا �الأ � 

كي�صان، باب �صغري، باب توما، باب �لفر�دي�ض 

أو �لعم������ارة، باب �جلابية، ب������اب �لن�ر، باب  �

�لفرج، باب �ل�صلم، باب �جلنيق. ولعل ثلثة 

بو�ب �أ�ص������يفت فيم������ا بعد متكيناً  من هذه �الأ

ن �لدفاع عن  وحت�ص������يناً للمدين������ة. ه������ذ� الأ

أ منذ قرون طويلة حتى  �ملدينة وحفظها �بتد�

مر بتعاقب  قبل �لروم������ان و�ليونان، وتو�ىل �الأ

�حل�صار�ت. 

ول من �لقرن �ملا�صي  �أما يف �لن�ص������ف �الأ

فلم يعرف �لدم�ص������قيون �ص������وى ب������اب �رقي 

أنهم ظل������و� يحتفظون  متهالكاً متهدم������اً ولو �

أبو�بها م�صافاً  حياء ن�ص������بة  �إىل �
باأ�ص������ماء �الأ

�صلمي كباب  أبو�باً �أخرى بعد �لفتح �الإ �إليها �

بو�ب من  أو باب م�صلى. ولي�ض زو�ل �الأ �لربيد، �

�أعجب �لعجاب بل هو مما تعر�ص������ت له �ملدن 

همال  �لتاريخية كلها كما تعر�ص������ت �لقلع للإ

ن �لزمان �أ�صبح غري �لزمان.  و�لن�صيان الأ

بو�ب هي  و�ملنطق������ة �لو�قعة بني ه������ذه �الأ

�ص������لية، وما عد�ها فهي ب�ص������اتني  دم�ص������ق �الأ

وحد�ئق غن������اء ت�ص������كل �لغوطت������ني �ل�رقية 

و�لغربية، وبلد�ت �صغرية زحف �إليها �لعمر�ن 

خ�ر، وما كانت �إال  وغاب عنها �ل�ص������جر و�الأ

نو�ع  منتزهات وم�صايف قريبة بعيدة نظر�ً الأ

�ملو��ص������لت �لتي مل تكن تتع������دى �خليول وما 

�صابهها و�لعربات �لتي جترها �حليو�نات. هل 

�ص������ماء: مث������ل �لربوة، و�لهامة،  �أعدد بع�ض �الأ

ودمر، ود�ريا، وجوبر، وحر�صتا، و�ملزة، وكفر 
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�صو�ص������ة، �إلخ...؟  وكان بردى بفروعه �ل�صبعة 

يتحدر من �لغوطة �لغربية لي�صق مدينة دم�صق 

كلها ويتغلغل يف �ر�يني حار�تها ودورها وينبع 

من �لبحر�ت فيها، ومن يتو�فد  �إىل �أي مكان 

مير فيه فرع من فروع بردى ميكنه �أن يتناول 

من مائه �لعذب باأي و�صيلة يريد. 

آنذ�ك ط������ر�ز معماري ال يز�ل  ولدم�ص������ق �

ن و�لذي نع������رب عنه بالبيت  مده�ص������اً  �إىل �الآ

أر�������ض �لديار(  أو )� �ل�ص������امي، �ص������حن �لد�ر �

أو )�لبحرة(، ويت�ص������دره  تتو�ص������طه �لناف������ورة �

يو�ن )�لليو�ن( وتت������وزع فيه غرف �لطابق  �الإ

�ل�ص������فلي )�لتحت������اين( ي�ص������عد منه �ل�ص������اكن 

ب������درج خ�ص������بي �أو حجري  �إىل �ل������دور �لثاين 

)�لفوقاين( �مل�صمم ملو�جهة �ل�صم�ض ي�صتغنى 

ر�ص������ي خلل �ل�صتاء، ورمبا  به عن �لق�صم �الأ

يقام فيه بناء �صا�ص������ع و��صع ي�صمونه )�لق�ر( 

يعلوه بناء �ص������غري ي�ص������مونه )طي������ارة(، ومتتد 

حتت �أقد�مهما م�صاحة كبرية كبرية ي�صمونها 

)�مل�رقة(. 

 �أما �حلديق������ة فهي يف �أر�ض �لد�ر تكتنز 

باأ�ص������جار �لنارجن، و�لليمون، و�لكباد، و�صائر 

زهار �إ�ص������افة  �إىل �لفل و�ليا�ص������مني  أنو�ع �الأ �

بعطرهما �لفو�ح. ومدخ������ل �لد�ر عبارة عن 

مدخل������ني: باب �ص������غري يدخل منه �ل�ص������كان 

باإعلن بقطعة نحا�ص������ية تطرق قطعة �أخرى، 

دخال  ول فه������و الإ كرب م������ن �الأ أم������ا �لب������اب �الأ �

أو �إخر�جه������ا من �لفناء.  �حلاجي������ات �لكبرية �

بو�ب من ظاهرها على هذه  وال ت������دل هذه �الأ
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ن �لد�خل يحتاج  �إىل  �جلن������ات �لتي ور�ءها الأ

�أن مير م������ن مدخل عار ومعتم يو�ص������له  �إىل 

غرفتني متقابلتني ي�ص������مون كًل منها )مربع(، 

هو للم�صافة و��ص������تقبال �لزو�ر من �لرجال، 

أو �ثنني ال يه������م، �ملهم �أن  ق������د يكون و�ح������د�ً �

هذه )�مل�ص������افة( �ص������به معزولة ع������ن �لبيت، 

وموؤثثة بالطر�ز �لعربي �لتقليدي، ومفرو�ص������ة 

أو بال�ص������جاد �لعجمي،  باحل�ص������ري و�لب�ص������ط �

يتو�ص������طها جممر كبري ��صمه )�ملنقل( ت�صع فيه 

جمر�ت من �لفحم �أو من �خل�ص������ب، يحركونه 

مبلقط كلما خم������دت �لنار �لتي تتوزع �أحياناً 

ركيلة( �لتي متر من يد  �إىل يد. على )�الأ

أب������رز معامل    ولع������ل �ملطبخ �ل�ص������امي هو �

نه ف�ص������يح ومزود مبوقد له  �لبيت �ل�ص������امي الأ

فوهة تخرتق �ل�صقف لتنفث �لدخان، ومو�صل  

�إىل غرف������ة ي�ص������مونها بي������ت �ملوؤون������ة تزدحم 

باأنو�ع �حلبوب، و�لدقيق، و�لزيت، و�ل�ص������من، 

أنو�ع �ملك�ر�ت. وقد يلجاأون   و�لدب�ض، وحتى �

�إىل طريق������ة لتخزين �للح������م �ملطبوخ بالدهن 

فق������ط يف �أو�ن فخارية ي�ص������مونه )�لقاورمة(، 

ت�ص������اعدهم على �جتياز ف�ص������ل �ل�صتاء �ملثلج 

�لب������ارد عندما تنقط������ع �لطرق������ات، ويتعذر 

أو �لدجاج   و�ص������ول �ملو�د �ل�رورية كاللحم، �

�إىل �لبي������وت. و�مللف������ت يف ه������ذ� �ملطبخ هي 

)�لنملي������ة( �أي تل������ك �خلز�ن������ة �ملحف������ورة يف 

�جلدر�ن، يحميها �صلك يدخل �لهو�ء  �إىل ما 

يتبقى من �لطعام حتى ال يف�ص������د كما يحميها 

من �حل�ر�ت. وهناك و�صائل �أخرى للدخار 

لف�ص������ل �ل�ص������تاء من �ملجففات م������ن �لفو�كه، 

و�جل������وز، و�لل������وز، و�لزبيب، و�لتني، �إ�ص������افة  

أنو�ع �ل�ر�ب  �إىل ما ي�ص������نع يف �لبيوت م������ن �

كالتوت، و�لرمان، و�لليمون، و�لربتقال، وحتى 

زهار. �لورد ورحيق �الأ

 هذ� ع������امل متكامل ين�ص������م بع�ص������ه  �إىل 

بع�������ض باأ�ص������و�ق ل������كل منها ��ص������مه �خلا�ض 

�ص������و�ق �ص������وق  أبرز هذه �الأ ومغز�ه �خلا�ض، و�

�ص������و�ق �ل�ص������غرية  )�حلميدية( بتفرعاته، و�الأ

�لتي ترفده وتغذي �ر�يينه ك�صوق )�مل�صكية(، 

و)�لع�رونية(، و�صوق )�لن�صو�ن(، ورمبا كانت 

أي�ص������اً كزقاق )�لبو�ض(، حتى �إذ� ذهب  �أزقة �

�أحدهم للت�ص������وق يقول: )ذ�هب  �إىل �ملدينة(، 

�صو�ق هي ع�صب �ملدينة وقلبها  وكاأن هذه �الأ

�لناب�ض. 

 ويتو�ص������ط هذه �ملدين������ة �لر�ئعة �جلامع 

أو  ربع، � موي ك�صم�ض ت�صطع على �جلهات �الأ �الأ

كاأم حنون ت�صم �أحياءها من كل ناحية ت�صوفاً 

أ�صو�رها �لتي مل تعد على قيد �لبقاء و�إمنا  نحو �

فاق ودعو�ت �ل�صماء. وخارج هذه  �نفتحت للآ

�ملدينة ال توجد �إال �أحياء �صكنية فقرية ي�صمى 

بع�ص������ها )حكر( كحكر �لنعنع، وحكر �ل�ر�يا، 

�أو )حارة(، وهي �أكرث من �أن حت�صى، وما بعد 

�ملدينة يقبع قا�صيون يحت�صن �ملغاور و�لكهوف 

ولياء و�ل�ص������احلني، لعل  �لتي �حتوت قبور �الأ

كرب  �أقربها  �إىل دم�ص������ق كان �ريح �ل�صيخ �الأ

)حمي �لدين بن عربي(.
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 وعندم������ا حّل �مل�ص������تعمرون �لفرن�ص������يون 

هدم������و� وخربو� وعاث������و� ف�ص������اد�ً يف �ملدينة 

�ص������يلة �جلميلة، ونهبو� ما �أمكن نهبه من  �الأ

كنوزها، ثم �نكفوؤو�  �إىل ظاهرها �رقاً وغرباً 

فبن������و� مر�ك������ز يف �ل�ص������احلية، ويف �لطريق 

�ملوؤدي������ة  �إىل �لغوطة �ل�رقي������ة كما يف �جتاه 

�صا�ض  ب�صاتني �ملزة، وكاأنهم و�صعو� �حلجر �الأ

لتو�صع دم�صق فيما بعد. 

  ومل������ا كان������ت �ص������احة �ملرجة ه������ي �لتي 

�عتربت �لدر�ض �لقا�ص������ي ل�ص������كان دم�صق يف 

مر زمن  زم������ن �لعثماني������ني فقد �متد به������ا �الأ

�لفرن�ص������يني بتعليق �مل�صانق و�إعد�م �لوطنيني 

أ�صتغرب تلك  من �ملناوئني ومن �لثو�ر. ولعلي �

هزوجة �لتي كانت ترتدد كلما علق م�صنوق  �الأ

يف �ملرجة وهي: »زينو� �ملرجة.. و�ملرجة لنا«، 

عندما تهدر �أ�صو�ت �لدم�صقيني يهرعون من 

�مليد�ن، و�ل�ص������اغور، و�لعمارة، وباب �ريجة، 

حي������اء �لت������ي تتو�ص������طها �ملرجة  وم������ن كل �الأ

ليعربو� عن ��ص������تنكارهم وغ�صبهم ملا يحدث، 

أنهم  ر�ض لنا، و� موؤكدين �أن �ملرجة لنا، و�أن �الأ

�ص������ريحلون. ولعلي ال �أعرت�ض عل������ى �أن هذه 

أن�ص������ودة فرح تثبت  هزوج������ة حتول������ت  �إىل � �الأ

حقنا يف �أر�صنا كلها، ويف عا�صمتنا دم�صق.

 ولعلي وفاًء حلي �لعمارة �لذي ن�صاأت فيه 

�أورد بع�ض �لتقاليد �لعريقة لهذ� �حلي �لذي 

موي في�صفي على  يلت�صق خده بامل�ص������جد �الأ

�حلي كله نوعاً من �الأخلقية �لدينية حتر�ض 

عليها �أ�ر دم�ص������قية عريق������ة كان لها حبالها 

�ر�ف، وباملختارية، ومبا  �ملو�ص������ولة بنقابة �الأ

أو �لدينية،  ت�ص������فيه بع�ض �ملر�قد �لتاريخية، �

�أو حتى �ملعمارية مثل قرب �ل�صت رقية، و�صلح 

يوبي، و�ملكتب������ة �لظاهرية، و�ملجمع  �لدين �الأ

�لعلمي �لعربي.

  ولعلن������ا ل������و دخلن������ا  �إىل ه������ذه �لبيوت 

لوجدناها ثقافة عميقة ور��ص������خة، م�صخ�صة 

يف �ص������كانها �لذين يحفظون �لتاريخ، ويروون 

حاديث عن دم�صق، هذ�  �لرو�يات و�ص������تى �الأ

أيدينا  �إىل كتب قدمية، وجملد�ت  �إذ� مل من������د �

أي�ص������اً ونادرة  �ص������خمة، وخمطوطات نفي�صة �

�لوجود يف غ������ري هذه �لبي������وت.. يتاألق بينها 

كتب ملوؤلفني �أكرث حد�ثة كخطط �ل�صام ملحمد 

كرد علي، ولدو�وين �ص������عر�ء مثل خليل مردم، 

أنور �لعطار، وعز �لدين  و�صفيق جربي، ورمبا �

�لعطار، و�ص������ليم �لزركلي، وكان قد �ص������بقهم 

حممد �لبزم. 

 وما ي�صتهويني وي�صتوقفني لي�ض )�لنوفرة( 

�صحن �لد�ر للحي كله بل )�ل�صبع طو�لع( �لتي 

أي�ص������اً، كاأمنا هي رمز  كانت �ص������بع نافور�ت �

لربدى وهي حتت �لزقاق �مل�ص������قوف تنبع من 

جد�ر بيت جدي. 

أو�ئل    وعن �لثقافة �أقول �إن دم�ص������ق يف �

�لقرن �ملا�ص������ي كانت مكتبة ذ�خ������رة بالكتب 

و�ملجلد�ت و�ملخطوط������ات فكاأمنا هي ذخرية 

�صلم، وخا�صة يف  مة �لعربية و�الإ من ذخائر �الأ
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�لفقه و�حلديث مما ��ص������تهر به علماء دم�صق 

منذ قرون عدي������دة. وحتى �ملت�ص������وفة كانو� 

يجدون �مللذ و�مللجاأ يف دم�ص������ق، ويتكاثر من 

حولهم �ملريدون، وتبنى لهم �لزو�يا و�لتكايا.

  وعلى �لرغم من �حلرب �لعاملية �لثانية 

و�ال�صتعمار فاإن ن�صائم �حل�صارة �لغربية هبت 

أبنائها �لذين تو�فرت  على دم�ص������ق من خلل �

لهم �لظروف للدر��ص������ة يف �أوروبا من �أطباء، 

وقانونيني، ومهند�ص������ني، وحت������ى من �ملربني، 

و�لد�ر�صني �لباحثني يف �صتى �ملجاالت ومنها 

أثناء �ال�ص������تعمار، ودعماً للثورة  �ل�صيا�ص������ة. و�

أ�صماء هوؤالء و�صملت  �ل�صورية �ملباركة، برزت �

أ�ص������ماء  دباء، ورمبا ملعت � حتى �ل�ص������عر�ء و�الأ

دب،  أي�ص������اً يف �لثقافة، و�لفكر، و�الأ ر�ئد�ت �

و�ل�ص������حافة. وه������وؤالء جميعاً �ص������كلو� �لنو�ة 

�لوطنية �لتي حملت ر�ية �لعروبة و�ل�صخ�صية 

�لعربية �مل�صتقلة، وهيوؤو� مل�صتقبل حر م�صتقل 

ل�ص������ورية. لكن نكبة فل�ص������طني يف عام 1948 

�أحدثت هزة عميقة لي�ض يف دم�ص������ق وحدها 

بل يف كل �أنحاء �لوط������ن �لعربي. ولعل تلزم 

دم�ص������ق مع ب������ريوت، وقرب �مل�ص������افة بينهما، 

ه������د�ف جع������ل من �ل�ص������عب �أن  و�لتق������اء �الأ

أو  أو �للبناين، � يفّرق �لباحث ب������ني �ل�ص������وري �

�لدم�صقي و�لبريوتي، وخا�صة المتز�ج �لقر�بة 

و�مل�ص������اهرة، وحتى �إنهم خارج �صورية ولبنان 

أو �ص������وريون  كانو� ي�ص������فون من هم لبنانيون �

باأنهم )�ل�صو�م(.

رها�ص������ات �لوطنية ولدت ثقافة   وتلك �الإ

وح�ص������ارة تو�ص������ف باأنه������ا نخبوي������ة، ولكنها 

يف �لو�ق������ع كان������ت �ص������مولية، فقد تاأ�ص�ص������ت 

ناث، كما ح�صل  �ملد�ر�ض �لوطنية للذكور و�الإ

�النقلب �لتعليم������ي فاألغيت �لكتاتيب للذكور 

ن������اث، و�فتتح������ت �ملد�ر�ض  و)�خلوج������ات( للإ

�لر�صمية، وتدرجت يف تلك �لفرتة بني �بتد�ئية 

و�إعد�دية حتى مت �ال�صتقلل نهائياً وو�صعت 

ن  �لبذور جلامعة دم�ص������ق �لتي ن�ص������هدها �الآ

علمية و�لتكنولوجية  بفروعه������ا كافة حتى �الإ

منها.

 وال جند مربر�ً لو�صف �ملجتمع �لدم�صقي 

ن �لتقاليد  يف تل������ك �لفرتة باأنه )�حل������ارة(، الأ

و�لع������اد�ت �ص������يء و�لتطلع  �إىل �لتقدم �ص������يء 

�آخر، فاملحافظة على �لتقاليد و�لعاد�ت كان 

وما يز�ل �ص������لوكاً و�عياً ومتدرج������اً مع �لنمو 

أ�ص������اليب �حل�ص������ارة،  �الجتماعي ومع تقدم �

ن دم�صق هي �مل�صكاة �لتي تقتب�ض منها  ذلك الأ

كل �مل������دن �ل�ص������ورية وغري �ل�ص������ورية حتى يف 

ن  مريكية منها ب�ص������كل خا�ض، والأ �ملهاجر و�الأ

ه������ذه �لعاد�ت و�لتقاليد وتل������ك �لثقافة ظلت 

أينما حلّت. متوهجة كيفما �صارت، و�

  ولي�ض من نافل �لقول، �أو عر�ض �حلديث، 

أة كان������ت مو�كبة للرجل منذ  �أن نق������ول �إن �ملر�

بد�ي������ة �لق������رن �ملا�ص������ي يف كل �ملجاالت من 

ط������ب، وهند�ص������ة، و�ص������حافة، و�أدب، وما �أن 

تو�جدن������ا نح������ن يف جيلن������ا مع ه������ذه �لفئات 
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من �لن�صاء حتى وجدنا من �فتتحت �ملد�ر�ض 

�لوطنية، وقادت �ملظاهر�ت، ومار�صت �لطب، 

و�لهند�صة، و�ملحاماة،  �إىل غري ذلك من �ملهن 

�صماء كثرية يف  �لعالية ورمبا تفوقت فيها، و�الأ

هذ� �ملجال، ولوال �لر�ئد�ت �ل�صابقات ملا كان 

هناك ركب �لن�صاء �للحقات.

 وعلى �لهام�ض �أقول �إن �للهجة �لدم�صقية 

ذ�عي������ون، ومن بعدهم  �لت������ي �حتار فيه������ا �الإ

�ملعنيون ب�ص������وؤون �لتلفزيون كي������ف يقدمونها 

يف جماالتهم م�ص������ايرة للو�قعية يف �بتعاد عن 

�لف�صحى غري �ملاألوفة فاإذ� بهم يعودون �إليها 

نها �للهجة �ملعروفة جد�ً لدى كل من يعرف  الأ

أزم������ان و�أزمان ملتقى  دم�ص������ق ماد�مت طو�ل �

جتارياً، ومعرب�ً �ص������ياحياً، و�صدر�ً حنوناً د�فئاً 

ل������كل من �غرتبو� و��ص������توطنو� فيه������ا وحملو� 

��صمها وهويتها.

 تلك تفا�صيل عابرة و�ريعة عن عا�صمة 

أبد �لدهر ملء  تظل ن�رة و�ص������هرية.. وتظل �

�لدهر.

     P  P  P
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احلرية واجلربية 

عند حمي الدين ابن عربي

خالقي���ة التي ما ت���زال تثري اهتمام   اإن م�سكل���ة احلري���ة واجلربي���ة اإحدى امل�س���كالت الفل�سفية والأ

خالقيني م���ن ناحي���ة، وبال�سل���وك العلمي ومبا  ن�س���ان املعا����ر لرتباطه���ا بق�سي���ة اخل���ري وال����ر الأ الإ

يرتت���ب عل���ى ه���ذا ال�سل���وك م���ن ناحي���ة اأخ���رى. ون�ستطي���ع الق���ول اإن هن���اك اأف���رادًا و�سعوب���ًا حتي���ل 

����روب الف�س���ل عل���ى احلري���ة واجلربي���ة. فاأمث���ال ه���ذا التجم���ع الب����ري يرج���ع كل �س���يء ي�سووؤه���م 

ف���راد، اأو الأ م���ن املجتمع���ات  التجم���ع  اأن حت���دد م�س���ري ه���ذا  �ساأنه���ا  م���ن  الت���ي  لهي���ة  العناي���ة الإ اإىل 
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باحث وناقد يف العلوم االجتماعية والفل�سفية. 
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 يف حني ن�س������تطيع اأن ن�ؤكد ب�������أن جند اأفراداً 

و�س������ع�ب�ً ينتم�������ن اإىل جمتمع�������ت وثق�ف�������ت 

علم�نية، يج������دون يف االعرتاف بحرية الفرد 

وم�سئ�ليته م�س������دراً لكل تقدم اأخالقي، من 

أن�س�������ر  ذل������ك نرى وجه اخلالف الك�من بني ا

الق�ئل������ني ب�حلرية والق�ئل������ني ب�جلربية، ومن 

�س�������أن هذا اخل������الف اأن يفرق ب������ني العلم�ء 

امل�س������لمني، يف �س������ي�قهم الت�ريخ������ي وهذا م� 

�س�������عرة لكنن� يف هذه  جنده عند املعتزلة واالأ

ال�رق������ة نح�ول اأن نتن�ول تلك امل�س������كلة لدى 

اأحد املت�س�������فة الكب�ر، وه������� حمي الدين بن 

عرب������ي 1092-1167م، الذي ك�ن ميثل وجه�ً 

وعلم�ً من اأعالم دم�س������ق يف ت�ريخه� وتراثه� 

أنه ولد مبر�سيه يف  الفكري والت�س�������ف. مع ا

ندل�س، وك�ن �سديق�ً للفيل�س�ف العربي ابن  االأ

ر�سد، لكنه ا�س������تقر العي�س يف دم�سق وانقطع 

يف ه������ذه املدينة العريقة للزهد. واألف الكثري 

م������ن امل�ؤلف�������ت، اأهمه�-الفت�ح�������ت امللكية- 

ف�س��������س احلكم. وف������� ررَّ ابن عرب������ي الع�مل 

بنظرية الفي�س وب�حلق�ئق ال�سبع والتي هي: 

اهلل- القلم- الل�ح املحف�ظ- الروح الع�مة- 

الطبيعة الع�مة- والهي�ىل-اجل�سم الع�م. ومن 

جتليه� تتك�ن املخل�ق�ت وتتح�ل من الك�من 

اإىل الظ�هر. 

لق������د ع��س اب������ن عرب������ي يف ظ������ل املن�خ 

الديني الذي ا�سطبغ به تفكريه، ال�سيم� عند 

من�ق�سته مل�س������كلة احلرية واجلربية، واملعتقد 

الرئي�س لدي������ه ك�ن يتمثل يف اإمك�نية الت�فيق 

ن�س�ن واإرادة اهلل اأي بني احلرية  بني حرية االإ

واجلربية. فلقد حدد ابن عربي تلك امل�سكلة 

حتديداً وا�س������ح�ً عندم� بنيرَّ اأن الق�ل ب�جلرب 

يتع�ر�س مع فك������رة اخلري وال� ر االأخالقيني، 

خالقي������ة التي تفرق  وم������ع وج�د املع�ي������ري االأ

بني اخلري وال������� ر. فل� قلن� مثاًل اأن علم اهلل 

أو ه������� ب�لت�يل الذي  ه� ال�س������بب يف اأفع�لن�، ا

فع�ل م�س������بق�ًَ، بحيث ال ميكن  يح������دد تلك االأ

اأن نخرج يف �س������ل�كن� على م������� اأكدته العن�ية 

أنن� ن�س�������در مت�م�ً  لهي������ة، لك�ن معنى ذلك ا االإ

أو ال� ر  رب على فع������ل اخلري ا ن�س�������ن جمجُ ب�أن االإ

الذي ي�سدر عنه. ومن ثم ف�إنه ال ي�ستحق اأن 

لهية  أمٌر يتن�ف������ى مع العدالة االإ يث�ب، وذلك ا

أولئك الذين  أم� ا ن�س�������نية على ال�س�������اء. ا واالإ

له������ي ، ف�إنهم ينته�ن اإىل  ينك������رون التدخل االإ

النتيجة الق�ئلة ب�جلرب اأو احلتمية املطلقة، اإذ 

كيف ميكن اأن تك�������ن هن�ك مع�يري اأخالقية، 

ن�س�������ن تخ�س������ع خ�س�������ع�ً  م� دامت اأفع�ل االإ

مطلق�ً للق�انني الطبيعي������ة واالجتم�عية فال 

ي�س������تطيع اأحد التحرر منه�. ويف احلقيقة اإن 

املعتزلة ك�نت قد حددت تلك امل�س������كلة �س�بق�ً 

عل������ى نح� قريب من حتدي������د ابن عربي. اأي 

اأن اب������ن عربي ح�������ول اأن يجد ح������اًل مقب�الً 

يف اإط�������ر القيم الدينية الت������ي ك�ن ي�ؤمن به�، 

ن�س�������ن  واأن ي�ؤكد لن� يف نف�س ال�قت حرية االإ

واختي�ره وم�س������ئ�ليته. ف�أنك������ر اأن يك�ن العلم 



احلرية واجلربية عند حمي الدين ابن عربي

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 1742008

ن  ن�س�������ن، ذلك الأ لهي م�ؤث������راً يف اأفع�ل االإ االإ

هذا العلم لي�س من طبيعته اأن يحدد �س������ل�ك 

ن�س�ن فيدفعه اإىل اخلري وال� ر، بل يجب اأن  االإ

ن�س�ن هي الع�مل الرئي�سي  يق�ل اإن طبيعة االإ

أنه ب�لت�يل م�س�������ؤول  يف اجت�ه������ه االأخالقي، وا

أو ي�سيء  يقدر م� لديه من ا�ستعدادات يح�سن ا

ا�س������تعم�له�. على نح� اأكرث تف�سياًل وعمق�ً، 

وهي اأن جمي������ع الك�ئن�ت التي تظهر يف هذا 

لهي  زل يف الع�مل االإ الع�مل ك�ن������ت ت�جد منذ االأ

على هيئة ك�ئن�ت تقبل ال�ج�د والعدم. والتي 

يطل������ق عليه� ابن عربي ا�س������م »خزائن اجل�د 

له������ي اأو عندي������ة احلق«. ومهم������� يكن من  االإ

أم������ر، ف�إن كل ك�ئن م������ن الك�ئن�ت التي ت�جد  ا

يف منطقة خزائن اجل�د، ك�ن يحت�ي بح�سب 

طبيعت������ه عل������ى جميع خ�ا�س������ه، وعلى جميع 

احل�ادث التي �س������تقع له. وعندم� يخرج هذا 

الك�ئ������ن اإىل حيز ال�ج�د ف�س�������ف يخرج على 

زل يف  احل�لة الت������ي ك�ن ي�جد عليه�، منذ االأ

لهي، ف�إذا طبقن������� هذه الفكرة على  العل������م االإ

ن�س�������ن، علمن�، تبع�ً البن عربي، اأن اهلل قد  االإ

زل اأن هذا املخل�ق حر بطبيعته،  علم منذ االأ

أنه �س������يميل  أن������ه ي�س������تطيع التنكر خل�لقه وا وا

ول  أو اإىل ال� ر. ف�ل�س������بب االأ اإم� اإىل اخل������ري ا

أنه حر،واأن  ن�س�������ن ه� ا يف حتديد �س������ل�ك االإ

ا�ستعداده الطبيعي لي�س ك�مال بحيث ي�جهه 

ن�س�ن  اإىل اخلري دائم�ً. وهكذا تك�ن حرية االإ

هي ال�س������بب القريب ال������ذي يدفعه اإىل ال� ر. 

وهي كذلك متثل ال�س������بب فيم� ي�ستحقه من 
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جزاء، لكن ي�جد �سبب يتمثل يف النق�س عند 

رادة هي  املخل�ق�ت »فق������د قررن� اأن حرية االإ

ال�س������بب القريب لل� ر. ومن ثم يف �س������بب يف 

أنه  أنن������� نق�ل ا � ر العق�������ب، على الرغم من ا

من احلق اأن ذل������ك النق�س للمخل�ق�ت الذي 

ي�ج������د.. يف حقل خزائن اجل�د ه� ال�س������بب 

�سب�ب بعداً« ويف احلقيقة جند  ول واأكرث االأ االأ

هذا يف م� ك�ن قد عربرَّ عنه ابن عربي حينم� 

نه�  ق�ل: »اإن املمكن�ت كله� مقيدة ال مطلعة الأ

مفتق������رة اإىل اهلل يف ح�������ل اإمك�نه� ويف ح�ل 

وج�ده� الفعلي«. 

واإذاً، ف�لق�������ل ب�أن علم اهلل ال�س�������بق ت�بع 

للمعل�م اأي للطبيعة املمكن، وب�أنه ال ي�ؤثر فيه�، 

ن�س�ن وم�  ه� الذي ميكن اأن يف� ر لن� حرية االإ

يرتتب عليه� من وج�د مع�يري اأخالقية تفرق 

بني اخلري وال� ر، ومن وج�د م�سئ�لية فردية 

جتعل �س�حبه� م�ستحق�ً للث�اب والعق�ب ذلك 

اأن طبيعة كل اإن�س�������ن عل������ى حدة حتت�ي منذ 

وج�ده�، يف منطقة املمكن�ت، على كل �س������يء 

اأكيد وحمدد �سلف�ً كم� هي احل�ل ب�لن�سبة اإىل 

كل ك�ئ������ن اآخر. وميكن اأن ن�س������يف هن�، دون 

اأن نقهر تفكرين� على اتخ�ذ طريق ال ير�س�������ه 

نه  ن�س�ن جمب�ر يف اختي�ره الأ �س�������حبه، ب�أن االإ

ال بد له، بح�سب طبيعته، من اأن يك�ن خمت�راً، 

ف�جل������رب لي�س خ�رجي�ً واإمن������� ينبع من طبيعة 

الك�ئن احلر ويق�ل »اب������ن عربي« ب�أنه ميكن 

ن�س�������نية  الق�ل يف هذه احل�ل، ب�أن النف�س االإ

آلي�ً يتحرك حركة  ت�سبه اأن تك�ن ك�ئن�ً روحي�ً ا

فع�ل املحتملة  ذاتي������ة »على الرغم م������ن اأن االأ

فع�ل احلرة ب�سفة خ��سة، ال  ب�سفة ع�مة، واالأ

ن�س�ن  تك�ن � رورية، لهذا ال�سبب« فحرية االإ

م�ج�������دة فيه ب� رورة مطلقة، وهي ال� رورة 

التي تتع�ر�س مع االحتم�ل حقيقة. 

ن�س�������نية م�ج�������دة فعاًل،  اإن احلري������ة االإ

و�س������ت�ؤدي يف امل�س������تقبل اإىل نت�ئج اأكيدة واإن 

ن�س�������ن يف ال�قت احل�� ر، فك�ن  مل يعلمه� االإ

ن�س�ن يجرب نف�سه هن� خمت�راً. لكن كاًل من  االإ

لهي ال�س�بق  كيدة ومن العلم االإ هذه النت�ئج االأ

�س������ب�ب  كي������د له�������، والتحديد ال�س�������بق لالأ االأ

لهية- ميكنن� الق�������ل اإن هذه  والق������رارات االإ

م�ر كله� ال تجُقر بح�������ل م�، هذا االحتم�ل  االأ

ن�س�������نية. وذلك اأن اهلل قد  وال هذه احلرية االإ

ق�س������ى بحكمته اأن يج�ن�س بني جميع الع�امل 

املمكن������ة وم������� تنط�������ي عليه م������ن احتم�الت 

ن�س�������نية ف�خت�ر بق�س�ئه  خ��س������ة ب�حلرية االإ

ال�س�������بق اإيج�د اأف�س������ل ع�مل ممكن ف�أي قرار 

اإلهي ينح� ر يف الت�س������ميم الذي يتخذه بعد 

املق�رنة بني الع�امل املمكنة، ويف اختي�ر الع�مل 

ف�سل وامل�افقة على وج�ده ب�لكلمة الق�درة  االأ

وه������ي نف�س الكلمة التي يقرر ابن عربي ب�أنه� 

�سي�ء، وهي ق�له تع�ىل  هي ال�سبب يف وج�د االأ

ن الن�س��������س الدينية مل  لل�س������يء كن فيك�ن، الأ

لهي ه� ال�س������بب يف وج�د  تق������ل اأن العل������م االإ

�سي�ء بل ن�سبت ذلك اإىل القدرة دائم�ً.  االأ
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ف�ب������ن عربي ه������� الذي يخربن������� ب�أنه من 

خري ال يغري تك�ين  ال�ا�س������ح اأن هذا القرار االأ

الك�ئن�ت يف �س������يء، ب������ل يرتكه� على م� ك�نت 

م������ك�ن املح�س، ومعنى ذلك  عليه يف ح�لة االإ

أنه ال يغري �س������يئ�ً يف ج�هره� اأو طبيعته�، بل  ا

ال يغري من اأعرا�س������ه� التي ك�نت له� يف فكرة 

هذا الع�مل املمكن وهك������ذا ف�إن م� ه� حمتمل 

وحر يظل على م� ه� عليه ب�لن�س������بة اإىل قرار 

اهلل وعلمه ال�س�بق. 

وهن� نت�س�������ءل هل معنى ذل������ك اأن اهلل ال 

ي�س������تطيع تغيري اأي �س������يء يف الع�مل؟ و� رع�ن 

أن������ه من امل�ؤكد، بعد اأن  م� ي� رح دون تردد ب�

اخت�ر اهلل اأف�سل ع�مل ممكن ف�إنه ال ي�ستطيع 

يف ال�قت احل�� ر تغيري �سيء نظراً حلكمته، 

نه علم �س������لف� وج�د ه������ذا الع�مل وم�  وذلك الأ

نه �س������مم عل������ى اإيج�ده،  يحت�������ي عليه، بل الأ

ن������ه ال ميك������ن اأن يخط������ئ اأن يندم.  وذل������ك الأ

وهكذا فقد نظم كل �س������يء �سلف�ً.. ومع ذلك 

ف�إن احل�������ادث تظل حمتمل������ة يف ذاته�.. اأم� 

�س������ب�ب والنت�ئج  فيم� يتعلق ب�ل�س������لة بني االأ

ف�إنه� متيل فقط ب�لك�ئن احلر دون اأن تقهره 

�س������ب�ب اخل�رجية ح��سمة  � رورة فلي�ست االأ

وق�ه������رة، بل هي مرجحة للج�نب الذي مييل 

نه متى وجد يف ظروف  ن�س�ن احلر، الأ اإليه االإ

معينة ف�س�������ف يخت�ر ال�سري وراء امليل الغ�لب 

الذي ي�س������عر به يف اأعم�ق نف�سه، وهذا امليل 

الغ�لب ه������� الذي يظهر اإىل ال�ج�������د دائم�ً، 

وه� الذي علم اهلل �سلف�ً اأن املرء �س�ف يتبعه. 

ومن الطريف اأن جن������د ابن عربي يقرر هذا 

الراأي الق�ئل ب�أن اهلل ال يغري �س������يئ�ً يف خطة 

أنه ال  نه يق�ل ا أدب�ً الأ هذا الع�مل، لكنه ك�ن اأكرث ا

تبديل لكلم�ت اهلل. 

أردن� ال�ق�ف على راأي ابن عربي  أم� اإذا ا ا

أنف�سن� اأم�م  م�سكلة احلرية واجلربية ف�سنجد ا

خ�س������م من الن�س��������س والتف��سيل التي يك�د 

ن  يح�������ر املرء يف ت�س������نيفه� وترتيبه�، ذلك الأ

أنه قد بدده� عن ق�س������د  �س�������حبه� ال يخفى ا

يف كل م������� كتب حتى ال يهت������دي اإليه� اإال من 

ي�ستطيع فه� وجهة نظره يف هذه امل�س�لة ويف 

أنن� ال  كثري من امل�س�������ئل التي ع�جله�������. غري ا

ن�س������ك� من كرثة م� نبذله من جهد يف تتبعه، 

وم� نق�س������يه من وقت يف الك�سف عم� ح�ول 

عج�ب بقدر م� تثري من  �س������رته مبه�رة تثري االإ

العن�ء واجله������د. فه� يحدد امل�س������كلة، ويبني 

كي������ف ميكن اأن ت�ؤدي فكرة اجلرب املح�س اإىل 

هدم فك������رة الث�اب والعق�������ب، وكيف تتن�فى 

م������ع مع�ي������ري االأخالق التي تف������رق بني اخلري 

وال������� ر، كذلك جنده يعتمد، يف حل م�س������كلة 

لهي ال ي�ؤثر  احلرية واجلربية على اأن العلم االإ

يف اأفع�ل الن��������س، ويف اأن علمه ت�بع لطبيعة 

ن�س�������ن اإال نف�سه  �س������ي�ء، فم� حكم على االإ االأ

اأو طبيعت������ه، بحيث ميكن الق�������ل ب�أنه جمب�ر 

يف اختي�ره. وقد ب������ني حمي الدين ابن عربي 

ال�سلة بني علم اهلل وحكمته، واعرتف ب�أنه ال 
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تبديل لكلم�������ت اهلل مبعنى اأن اهلل قد اخت�ر 

اأف�س������ل ع�مل ممكن وفق�ً حلكمته التي تعتمد 

على علمه، اهت������دى ابن عربي على ذلك عن 

طريق الك�سف ال�س�يف، ال عن طريق التفكري 

النظ������ري. وه������� اأن تفك������ري هذا املت�س�������ف 

�س������المي ميت�ز ب�أنه م�س������بع ب�لفكر الديني  االإ

رائه على نح������� فريد قد ال  ال������ذي يط�عه الآ

�س������الم. وقد  جنده عند اأمث�له من مفكري االإ

ن�سطر اإىل عر�س كثري من الن�س��س الدينية 

الت������ي متتزج ب�آراء ابن عربي، اإذ من الع�س������ري 

اأن نف�س������ل هن� بني م� مل ي�ستطع ابن عربي اأن 

يف�سل بينه. 

اأم� عن حتديده مل�سكلة احلرية واجلربية 

أو الت� ريع نقطة بدء له.  ف�إنه يجعل الدي������ن ا

فقد ج�ء يف ال� رع اأن اأعم�لن� تن�سب اإلين�، مع 

أنه اخربن� اأن اهلل ه� خ�لقن� وخ�لق اأعم�لن�،  ا

عم�ل قد  ومن املع������روف اأن طبيعة ه������ذه االأ

حددت لن�. فهن�ك اأعم�ل يجب علين� القي�م 

به�������، واأخرى لن� اأن نخت�ر فيه�، واأخرى نهين� 

أنن�  عنه�������. ث������م رتب ال������� رع على ذلك كل������ه ا

م�سئ�ل�ن عم� نفعل، واأن هن�ك ث�اب�ً وعق�ب�ً. 

آخ������ر اأن اهلل خلق لن�  لكن������� نعلم م������ن ج�نب ا

نف��س�������ً ع�قلة مفكرة وم�ستعدة لقب�ل جميع 

م� كلفه� ب������ه، وقد اأمره� اأن تلت������زم ب�أوامره 

ون�اهيه، وجعل له� حق�ق�ً وواجب�ت: »فهن�ك 

حق للح������ق وح������ق للنف�س وحق املغ������ري« وكل 

�س�������حب حق يط�لب بحقه. واإذن فالبد من 

عم�ل التي ت�س������در عن� هي  اأن نعرتف ب�أن االأ

عم�ل  اأعم�لن������� م� دام اهلل قد ن�س������ب هذه االأ

ن�س�ن  أي�س�������ً اأن يك�ن االإ اإلين�. ومن ال� روري ا

حراً يف قب�ل م� ج�ء به ال�حي اأو يف رف�س������ه 

حتى يك�������ن للث�اب والعق�������ب معنى. فهن�ك 

اأفع�ل ت�س������تحق املدح واأخرى يذم �س�������حبه� 

نه� � ر.  عليه� الأ

وهكذا ميكن قب�ل فكرة الث�اب والعق�ب 

ن اهلل ال يحكم يف عب�ده اإال بن�ء على اأعم�لهم  الأ

» وهذا من حجته الب�لغة عليهم، وهي ق�له: 

جزاء وف�ق�ً، جزاء مب� كنتم تعمل�ن، جزاء مب� 

كنتم تك�س������ب�ن. ف�أعم�لهم عذبتهم، واأعم�لهم 

نعمته������م. فم� حكم فيهم غريهم، فال يل�م�ن 

أنف�سهم، وهن� ي�ست�سهد ابن عربي مب� ج�ء  اإال ا

يف القراآن من م�قف اإبلي�س جت�ه ه�ؤالء الذين 

مر  ا�س������تج�ب�ا له خمت�رين. ف�إنه مل� ق�سي االأ

ق�ل لهم: اأن اهلل وعدكم وعد احلق، ووعدتكم 

ف�أخلفتكم. وم� ك�ن يل عليكم من �س������لط�ن اإال 

اأن دع�تكم ف��ستجبتم يل »وك�ن يف ا�ستط�عة 

بلي�س« اإذ لي�س  ه�ؤالء اأن يرف�س�ا اال�ستم�ع الإ

كل من دع� تلزم اإج�بته« حق�ً لقد هدد اإبلي�س 

مل� طرد من رحمة اهلل ب�س������بب حرية اختي�ره 

دم، اإنه �سيبذل ط�قته يف 
يف عدم ال�س������ج�د الآ

اإغ�اء من ا�س������تط�ع من الب������� ر فق�ل اهلل له: 

»اذهب فمن تبعك منه������م ف�إن جهنم جزاوؤكم 

جزاًء م�ف�را، وا�س������تفزز من ا�س������تطعت منهم 

واجلب عليهم بخيلك ورجلك، و�س�������ركهم يف 
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والد وعدهم وم� يعدهم ال�سيط�ن  م�ال واالأ االأ

لهي، الذي يت�سمن  مر االإ اإال غرورا« فهذا االأ

التهديد وال�عيد، �س�������هد على حرية اختي�ر 

اإبلي�س، واإن ك�ن »ابتالء �سديداً يف حقن� لربه 

بلي�س عليه  تع�ىل اأن يف ذري������ة اآدم من لي�س الإ

نف�سهم  �س������لط�ن« اأم� ه�ؤالء الذين ارت�س�������ا الأ

طريق ال� ر فهم الذين يق�ل فيهم اأن اهلل قد 

نف�سهم م� اخت�روه.  خذلهم عندم� اخت�روا الأ

فم� حكم اهلل فيهم اإال مب� حكم�ا به هم على 

أنف�س������هم. ومع ذلك فقد وع������د بع�س ه�ؤالء  ا

مغفرة وف�ساًل. 

ن�س�ن  لكن قد نت�س�ءل فنق�ل: ومل�ذا ك�ن االإ

وحده م��س������ع�ً لهذا االبت������الء الذي قد يجر 

عليه العق�ب بدالً من الث�اب؟ اأن �س������بب ذلك 

أنه الك�ئ������ن الع�قل الذي يفرق بني اخلري  ه� ا

أنه ه� الك�ئن الذي يرى يف نف�س������ه  وال� ر، ثم ا

أنه حر يخت�ر اأفع�له ويحدد غ�يته وي�سعى اإىل  ا

حتقيقه�. فلم� ك�ن هذا ه� �س�أنه اجتهت اإليه 

أوامر الدين ون�اهيه، عن�ية به، كي ت�س�������عده  ا

على معرفة طريق اخلري. 

ن�س�������ن ع������ن بقي������ة الك�ئن�ت  ويختلف االإ

أنه خمت�ر فيم�  أن������ه حر وا أنه ي�ؤكد ا م������ن حيث ا

أنف�سهم  يفعل. فلم� ن�س������ب الب� ر اأفع�لهم اإىل ا

»اأ�س�فه� احلق اإليهم بح�سب دع�اهم، وكلفهم 

ابتالء منه لدع�اهم«.     

ن�س�ن حراً  لكن هل ينفي ذلك اأن يك�ن االإ

أو العق�ب؟  واأن يك�ن م�ستحق�ً للمدح، وللث�اب ا

»وي�س������تعني ابن عربي هن� بفك������رة وهي التي 

ن�س�������ن ك�ن حراً مت�م�ً يف منطقة  تق�ل اإن االإ

زلية وهي املنطقة التي ي�س������ميه�  احلق�ئق االأ

لهي  حمي الدين ابن عربي، بخزائن اجل�د االإ

عي�ن  وهي اخلزائ������ن التي حتت�ي عل������ى »االأ

الث�بتة يف الع������دم« وهي املمكن�ت التي ت�جد 

أو  عي�ن ا لهي. واإمن� �س������ميت ب�الأ يف العل������م االإ

نه� هي املمكن�ت  الك�ئن�ت الث�بتة يف العدم، الأ

أو تبقى  الت������ي يحتمل اأن تخ������رج اإىل ال�ج�د ا

لهي كي يخرجه�  على ح�له� تنتظر اجل�د االإ

�س�يف اإىل ن�ر  أو االإ من ظلمة العدم الن�س������بي ا

ال�ج�د. فهذا الك�ئن املمكن الذي مل يخرج بعد 

اإىل حيز ال�ج�د يظل ح������راً مت�م�ً. لكن متى 

خرج اإىل ع�مل ال�ج�������د مل تعد له هذه احلرية 

املطلقة، اإذ �س�������ف يخ�س������ع مل� تنط�ي عليه 

أو  ا�س������تعداداته، ولي�س هذا اخل�س�ع جربية ا

حتمية مطلقة. واإمن� ميكن اأن ن�سميه تلق�ئية 

ذاتية يف كل ك�ئ������ن، اإذ تنبع جميع اأفع�له من 

اأعم�ق������ه دون اأي ت�أثري خ�رجي. وهكذا ميكن 

اأن نفهم م� يق�له ابن عربي يف هذا املعنى: 

»ف�إذا وقف املمكن مع عينه )اأي من حيث 

اأنه ممكن فح�س������ب ي�جد يف خزائن اجل�د( 

ك�ن عب������داً فق������رياً. فلي�س لن� مق�������م احلرية 

املطلق������ة اإال اأن يك�ن م�س������هدن� م������� ذكرن�ه« 

وي�س�������ر لن� ابن عربي تل������ك احلرية املطلقة 

التي يتمتع به� الك�ئن املمكن ت�س�يراً طريف�ً. 

فه� يخربن������� اأن جميع الك�ئن�������ت ت� رع اإىل 
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اهلل اأن يخرجه������� اإىل ع�مل الن�ر، لكنه ال يقرر 

اإخراجه������� اإليه� اإال وقف�ً مل� تقت�س������يه حكمته 

من خلق اأف�س������ل الع�������امل املمكنة ف�������إذا ج�ء 

ال�قت الذي ميك������ن اأن يغ�در فيه املمكن ع�مل 

الظلمة اإىل ع�مل الن�ر ا�ستمع لنداء احلق الذي 

يدع�������ه اإىل ال�ج�د بكلمته الق�درة، اأي بق�له 

))كن(( وعندئذ يف�س������ل املمكن ال�ج�د على 

العدم وتق�������ل املمكن�ت: اإنن������� »نقبل ال�ج�د 

لذاتن�، ونقبل العدم لذاتن�.. ونحن اإىل العدم 

اأقرب ن�س������بة« من� اإىل ال�ج�د. ف�إن� معدومني 

ولكن غري م��س�������فني ب�ملح�ل، لكن نعتن�، يف 

أنه لي�س يف ق�تن�  مك�ن. وه� ا ذل������ك العدم، االإ

اأن ندفع عن نف��س������ن� ال�ج�د وال العدم. لكن 

لن� اأعي�ن ث�بتة متمي������زة يقع عليه� اخلط�ب 

م������ن الطرفني )اأي ال�ج�د والعدم( فيق�ل لن� 

أنت������م عليه من العدم.  الع������دم: ك�ن�ا على م� ا

. ويق�ل احلق ل������كل عني من اأعي�ن املمكن�ت 

))كن((. في�أمره ب�ل�ج�د. فيق�ل املمكن: نحن 

يف الع������دم قد عرفن�ه وذقن�ه. وقد ج�ءن� اأمر 

ال�ج�د ال�اج������ب ال�ج�د )اهلل( ب�ل�ج�د وم� 

نعرفه، وم� لن� فيه قدم. فتع�ل�ا نن� ره على 

هذا املج�������ل العدمي لنعلم م������� هذا ال�ج�د 

ذوق�ً، فك�أنه� عند ق�له: ))كن((، فلم� ح�سل�ا 

يف قب�سته مل يرجع�ا بعد ذلك اإىل العدم اأ�ساًل 

أيهم.  حلالوة لذة ال�ج�د. وحمدوا را

ويك�س������ف لن� هذا الن�س عن اأن املمكن�ت 

له������ي، واإنه�  ك�ن������ت ح������رة يف ع�مل اجل�������د االإ

لهي، ومع ذلك ف�إن�  اخت�رت اأن تلبي النداء االإ

جند عند حمي الدين ابن عربي من التف�سيل 

يف هذه النقط، م�ال جنده عند �س�حبه. ف�إنه 

يق�ل: اإن الك�ئن املمك������ن يظل مت�أثراً ب�لعدم 

عل������ى نح� م� بعد خروج������ه اإىل ع�مل ال�ج�د، 

أنه ال ي�س������تطيع اأن يدعي لنف�سه احلرية  كم� ا

أنه لن  املطلق������ة التي ك�نت له من قب������ل. حق�ً ا

يفقده� جملة ف�س�������ف تك�������ن حريته مقيدة، 

اإذ �س������يظل مفتقراً اإىل اهلل الذي يحفظ عليه 

حد  ال�ج�د، وفيم� عدا ذلك فلن يخ�س������ع الأ

�س�ى اهلل، بل �سيخ�سع يف وج�ده ال�ستعداداته 

اخل��سة التي �س�ف تنك�س������ف له �سيئ�ً ف�سيئ�ً 

ب�س������فة تلق�ئية »فه� حر عم� �س�ى اهلل« ومن 

هذه الزاوية ميكن الق�ل ب�أن احلرية عب�دية 

نه متى تن�زل عن حريته  حمققة هلل وح������ده الأ

كي يريد م� يريده اهلل له اأ�سبح عبداً خمل�س�ً، 

»ذلك اأن احلري������ة مق�م ذاتي اإلهي ال يخل�س 

نه �س������يظل ممكن�ً يفتقر اإىل  للعبد مطلق�ً«، الأ

خ�لقه دائم�ً وب�لعب�دية املح�سة ي�سبح املرء 

حراً جت�ه اأي �س������يء اآخر مم� �س�ى اهلل، وقد 

عرب اب������ن عربي عن ذلك بق�ل������ه: اأن احلرية 

» هي اال�س������رتق�ق ب�لكلية من جميع ال�ج�ه، 

فيك�ن حراً عن كل م� �س�������ى اهلل« والعب�دية 

املح�س������ة، عنده وعند ط�ئفت������ه، تنح� ر يف 

اأن يتج������رد املرء من �س������ف�ته الذاتية حم�والً 

لهية وعندئذ يك�ن حراً  خ������الق االإ التخلق ب�الأ

حقيقة. »فثبتت احلرية لهذا ال�س������خ�س. فه� 
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ح������ك�م هذه ال�س������ف�ت التي هي عني  حمل الأ

احلق ال غريه كم� يلي������ق بجالله«. وهذه هي 

ن  ن�س�ن الك�مل يف نظر ابن عربي، الأ مرتبة االإ

ن�س�������ن الك�مل ه� العبد املح�س الذي  هذا االإ

ال يدعي لنف�س������ه حرية تك�ن �سبب�ً يف اإنك�ره 

لهي يف اأعم�له.  للتدخل االإ

واإذا ك�ن اب������ن عرب������ي ق������د حل م�س������كلة 

أ�س��س حكم ال يتع�ر�س  احلرية واجلربية على ا

ن�س�������ن  مع القيم الدينية مع ت�أكيده حلرية االإ

�س��������س فه� اأن علم اهلل  واختي�ره. اأم� هذا االأ

أثن�ء  ن�س�ن يف ا ال�س�������بق ال ي�ؤثر يف �س������ل�ك االإ

هذه احلي�ة. 

ن�س�������ن ح������ر من������ذ اأن ك�ن يف خزائن  ف�الإ

أنه �س������يخرج  زل ا اجل�د، وقد علم اهلل منذ االأ

أنه ه� الذي �س������يخت�ر  اإىل ع�مل ال�ج�د حراً، وا

بنف�س������ه طريق اخلري وال� ر تبع�ً مل� تق�سى به 

طبيعته وا�س������تعداداته. واإذا ك�ن العلم ال�س�بق 

ال ي�ؤث������ر يف املمكن�ت فه������� اإذن ت�بع للمعل�م 

على حد م� يق�ل ابن عربي. 

ورمب� وجب اأن نح������دد هن� معنى احلرية 

واجلربية عند حمي الدين ابن عربي، قبل اأن 

ن������� رع يف عر�س وجهة نظره اخل��س������ة لرفع 

آنية ت�ؤكد  آي�ت قرا التن�ق�س الذي يبدو ب������ني ا

آي�ت اأخرى  ن�س�ن عن اأفع�له، وبني ا م�سئ�لية االإ

تق������رر اأن اهلل خ�ل������ق كل �س������يء كق�له تع�ىل: 

»واهلل خلقك������م وم� تعمل�������ن« واإمن� وجب اأن 

نحدد فكرته عن الق�س�������ء والقدر كي نتجنب 

أو �س�������ء الفه������م، اإنه يريد  ال�ق�������ع يف اللب�س ا

�سي�ء.  لهي ال�س�بق على االأ ب�لق�س�ء احلكم االإ

اأم� اجلربية فه� تف�س������يل الق�س�������ء ال�س�������بق 

بح�س������ب وج�د الك�ئن�ت وبح�س������ب العالق�ت 

التي ترتتب على وج�ده� وجت�ن�سه�، ومن ثم 

ق�ل ابن عربي: »ف�لق�س�������ء الذي له امل�س������ي 

�س������ي�ء  لهي على االأ م�������ر ه������� احلكم االإ يف االأ

ب������دءاً« واأم� القدر فه� م������� يرتتب على وج�د 

أو  آث�ر تنتقل منه اإىل �س������يء ا �س������يء معني من ا

أ�سي�ء اأخرى، ك�مل�ء الذي ينبت الزرع والزهر  ا

أو يدير ط�ح�ن  أة العج�ز ا أو يهدم بيت امل������را ا

احلي�������ة. ومن ه������ذا القبيل م� ج�������ء يف ق�له 

تع�ىل: »ول� ب�س������ط اهلل الرزق لعب�ده لبغ�ا يف 

ر�س« اإذ ل� وجد الظلم ب�س������بب ت��سيع اهلل  االأ

هل الظلم  أك������رث مم� ينبغي اإجن�ز الأ يف الرزق ا

اأن يروا يف ظلمهم �سبياًل اإىل ات�س�ع اأرزاقهم. 

أنزل �سيئ�ً  ف�هلل يرزق اإذن بقدر وترتيب »فم� ا

اإال بقدر معل�م، وال خلق �سيئ�ً اإال بقدر معل�م، 

وال خلق �س������يئ�ً اإال بقدر. ف�إذا وجد البغي مع 

ن  القدر ق�مت احلجة عل������ى اخللق« وذلك الأ

الظ�مل مين������ع غريه مم� ميلكه، م������ع اأن الرزق 

الذي قدر للظ�مل ك�ن يكفيه. 

ويطل������ق ابن عربي على الق�س�������ء ا�س������م 

ول« وعلى القدر ا�س������م »الكت�ب  »الكت�������ب االأ

الث�������ين«. ف�لق�س�������ء اإذن ه������� احلك������م الع�م 

وكل������ه خ������ري. والقدر ه� ت�قي������ت هذا احلكم 

وتخ�سي�س������ه يف امل�ج�دات عل������ى نح� ي�ؤدي 
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اإىل وج�د اأف�سل ع�مل ممكن »ف�لقدر الت�قيت 

�سي�ء من ا�سمه املقيت، ق�ل تع�ىل:وك�ن  يف االأ

�س������ي�ء  اهلل على كل �س������يء مقيت�«. وترتيب االأ

وت�قيته�، بن�ء على الق�س�������ء ال�س�بق، ه� � ر 

القدر الذي يخ�س������ع له هذا الع�مل، ولي�س يف 

ا�ستط�عة اأحد اأن يعلم حقيقة القدر فيعرف 

ب�لتف�س������يل تلك احلكمة العميقة التي تربط 

بني جمي������ع الك�ئن�ت وتف� ر كل م� يحدث يف 

الع�مل على اأن هذا ه� اأف�س������ل �سيء ميكن اأن 

يحدث. 

فمعنى اأن كل �سيء يف الع�مل يحدث بق�س�ء 

اهلل وق������دره ه� اأن اهلل وحده ه� الذي يرتب 

�سي�ء ويحدد العالق�ت وه�  بحكمته وج�د االأ

�س������ي�ء،  أو يج�ن�س بني االأ الذي يحدد امليزان، ا

أنه يحدد لكل �سيء قدره، ويعني وقته  مبعنى ا

�س��������س  وزمنه. اأم� معرفة � ر اجلربية، اأي االأ

الذي ينبغ������ي عليه ترتيب وج�������د الك�ئن�ت، 

والذي يف� ر التج�ن�س بينه� فه� �س������يء يق�ل 

أنه اهتدى اإليه عن طريق الك�سف  ابن عربي ا

�س��س امليت�فيزيقي  ال�س�يف. ويتلخ�س هذا االأ

يف اأن عل������م اهلل ت�ب������ع لطبيعة امل��س�������ع�ت 

التي ين�س������ب عليه� اأي لطبيعة املمكن�ت التي 

يعلمه�، واأن حكمته ت�بع������ة لعلمه، اأم� قدرته 

فه� التي ت�ستقل ب�إيج�د الك�ئن�ت. فلكل �سيء 

وج������د يف هذا الع�مل و�س������عه اخل��س، وهن�ك 

حكمة ل�ج�ده. لكن م� من خمل�ق ي�س������تطيع 

اأن يع������رف مق�مه اأو مك�نته يف هذا الك�ن اإال 

بتعري������ف الهي، اأن اهلل وح������ده ه� الذي يعلم 

�س������لف�ً طبيعة هذا الك�ئن وم������� ينط�ي عليه 

من اإمك�ني�ت يجهله� هذا الك�ئن من نف�س������ه 

»وهذا ه� � ر القدر املتحكم يف اخللق. وهذه 

امل�س�ألة من اأع��س امل�س�ئل العقلية«. 

لهي ال ي�ؤثر يف اختي�ر  لكن اإذا ك�ن العلم االإ

ن�س�ن فم� م�سدر هذا االختي�ر الذي يحدد  االإ

م�س������ري �س�حبه؟ اأن هذا امل�سدر ه� الطبيعة 

الذاتية لكل اإن�س�������ن، وهي اإح������دى املمكن�ت 

التي و�سفه� ابن عربي ب�أنه� ك�ئن�ت تت�ق منذ 

زل اإىل اأن حتظى بنعمة ال�ج�د. ولذا فمتى  االأ

اأوجده������� اهلل بقدرته ف�إمن������� ي�جده� حتى 

نه يف ح�جة اإىل اإيج�ده�،  تنعم ب�ل�ج�د، ال الأ

فيك�س������ف له� عندئذ »ع������ن اأعي�نه� واأح�اله� 

�س������يئ�ً بعد �س������يء« ومل� ك�ن اهلل يعلم كل �سيء 

ممكن بح�س������ب م� ه� عليه يف نف�سه، ومل� ك�ن 

لهية  العل������م ت�بع�ً للمعل�م، ومل� ك�نت القدرة االإ

تك�سف املمكن الذي خرج اإىل ع�مل ال�ج�د عن 

جميع خ�ا�سه �سيئ�ً ف�سيئ�ً من داخله وب�سفة 

تلق�ئية فلي�س لك�ئن اأن يحتج على م�سريه يف 

هذه احلي�ة. ف�إن اهلل يق�ل له: اأن م� ت�س������ك� 

من������ه لي�س مني بل ه� من������ك، اإذ ل� مل تكن يف 

عينك الثب�تي������ة )اأي عندم� كنت جمرد ك�ئن 

ممكن( على م� علمتك به م� علمتك«. 

أنه يق�س������ي  واإذن فمن حكمة اهلل وعدله ا

�س������ي�ء بح�س������ب طبيعته������� وحدوده�  على االأ

نه م�  الذاتية »فه������ي احلكم على نف�س������ه�، الأ
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حكم عليه� اإال به�، ول� حكم بغري م� هي عليه 

لك�ن حكم ج�ر، وك�ن ق��سط�ً ال مق�سط�ً« وكل 

اإن�س�������ن م�س������ئ�ل عن نف�س������ه، وه� م�سئ�ل يف 

احلدود التي تقت�سيه� طبيعته وط�قته، وه� 

ي�ستطيع يف حدود هذه الطبيعة والط�قة، اأن 

أنه يك�ن ق�باًل  أو ي�سيء. ومن طبيعته ا يح�سن ا

أو الهب�ط به�، وبقدر �سم�ه  لل�س������م� بنف�س������ه ا

أو  اأو هب�ط������ه عن حدوده يك�������ن جزاوؤه خرياً ا

� راً »وهذه ح� رة الق�س�ء من وقف حقيقته� 

أنه م� حكم على  �س������ه�داً علم � ر القدر وه� ا

�س������ي�ء. فم� ج�ءه� �سيء من  �س������ي�ء اإال ب�الأ
االأ

خ�رج وق������د ورد: اأعم�لكم ت������رد عليكم. ويف 

احلدود الذاتية بره�ن م� نبهن� عليه«. 

أنه م�سئ�ل  ن�س�������ف اأن يعلم املرء ا فمن االإ

عن اختي�������ره الذي تنط�ي عليه طبيعته، واأن 

احلج������ة هلل عليه دائم�ً فق������د ق�ل تع�ىل: وم� 

ظلمه������م، وم������� ظلمن�هم، وق�������ل: ولكن ك�ن�ا 

أنف�س������هم يظلم�ن.. ولكن ك�ن�ا هم الظ�ملني،  ا

أنف�س������هم، ف�إنهم م� ظه������روا لن� حتى  يعن������ي ا

علمن�هم وهم معدوم�ن اإال مب� ظهروا به يف 

ح�ال، والعلم ت�بع للمعل�م، م�  ال�ج�د من االأ

ه� املعل�م ت�بع للعلم ف�فهمه. وهذه م�س�������ألة 

عظيم������ة دقيقة م������� يف علم������ي اأن اأحداً نبه 

عليه�������، اإال اأن ك�ن،وم� و�س������ل اإلين�، وم� من 

اأحد اإذا حتققه� ميكن له اإنك�ره�«. 

ويق�������ل ابن عربي اإنه ل������� ي�جد يف كت�به 

الفت�ح�ت املكية �س�ى هذه امل�س�ألة لك�ن ذلك 

ك�في�ً »لكل �س�������حب نظر �سديد وعقل �سليم« 

أم������� اإذا احتج اأحد فق�ل: ومل�ذا ك�نت يل هذه  ا

الطبيع������ة التي جت������ربين يف اختي�ري؟ قيل له 

اإن اأفع�ل اهلل كله� خري، واإن حكمته اقت�س������ت 

اأن يحت�������ي هذا الع�مل على م� ال ح� ر له من 

الطب�ئع املختلفة واأن يك�ن كل اإن�س�ن م�سئ�الً 

يف ح������دود طبيعته، واأن يك�������ن ق�باًل للكم�ل 

والنق�س. واإذن ف�س������يج�زى بح�سب م� يحققه 

أو النق�س وذلك يف حدود طبيعته  من الكم�ل ا

دائم�ً. 

كذل������ك من املمك������ن اأن يق�������ل اإن اختي�ر 

لهية، لكن ميكن  ن�س�ن يتن�فى مع امل�سيئة االإ االإ

أي�س�ً ب�أن م�سيئة اهلل ال تتبدل،  الرد على ذلك ا

واأن كلم������ة العذاب ال حت������ق اإال على من ك�ن 

أن� بظالم  اأهاًل له� بعمله ف�إن اهلل يق�ل: وم� ا

للعبي������د »وهن� نبه على ������� ر القدر، وك�نت له 

احلج������ة الب�لغ������ة يف خلقه، وه������ذا ه� الذي 

يليق بجن�ب احل������ق، والذي يرجع اإىل الك�ن. 

تين� كل نف�س هداه�، فم� �سئن�..  ول� �س������ئن� الآ

ف�إن املمكن ق�بل للهداية وال�س������الل من حيث 

حقيقت������ه، فه� م��س������ع االنق�س�������م وعليه يرد 

مر لي�س هلل فيه اإال اأمر  التق�سيم. ويف نف�س االأ

واحد، وه� معل�������م عند اله من جهة املمكن« 

ويف �س�������ء ذلك الرد يف� ر اب������ن عربي ق�له 

تع�ىل: ي�ؤتى امللك من ي�س�������ء وينزع امللك ممن 

ي�س�������ء تف�سرياً خ��س�������ً يق�ل على اأن ال�سمري 

يف ق�له ي�س�������ء يع�د على اخللق ال على احلق 
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»ف�لك�ن اأعط�ه العزل وال�الية والذل والر�سد 

والغ�اية، فحكم عليه مب� اأعط�ه. فم� ق�س������ط 

وال ج�ر ف�إنه نعم احل�كم«. 

�سي�ء  اإذاً علم اهلل ت�بع للمعل�م. وطب�ئع االأ

ال تتب������دل فال تبديل لكلم�������ت اهلل وم� يبدل 

الق�ل لدي������ه وم� ه� بظالم للعبيد. وهذا ه� 

معنى م� ي�سميه هذا املت�س�ف ب�أحدية امل�سيئة 

وب�أن اأمره واحد دائم�ً ينق�سم فين� ويتعدد. 

فلي�س للذي يحق علي������ه اجلزاء اأن يحتج 

راد اهلل.  بق�له هذا مجُ

نه ه� الذي يجنى على نف�س������ه،  وذل������ك الأ

وم������ن اجل�د اأن ين�س������ب الظل������م اإىل من حكم 

عليه م� ي�ستحقه. »ف�حل�كم يف الطرفني خلق 

وحق، واأن فهمت. ف������ال يظهر فيك وال منك 

اإال عين������ك، وال يحكم فيك اإال م� اأعطيته من 

قدام، ونك�س������ت على  العلم بك. وهن� زلت االأ

حالم �سلط�ن  فه�م، وحتكم على االأ اأعق�به� االإ

وه�م احلكم الغ�لب الت�م والدوام  وه�م، ولالأ االأ

واهلل م������� ي�جد اإال عند ظن العبد به، فليظن 

ب������ه خرياً، والظن.. ه� ال������ذي يعطي العذاب 

املعجل والنعيم املعجل فظن خرياً تلقه، وبع�س 

الظن اإثم«. 

هذا الن�س املركز يلخ�س فكرة ابن عربي 

عن احلرية واجلربية وهي الفكرة التي تق�ل 

أ�س�������ر اإليه� يف م�ا�س������يع كثرية من كت�به  أنه ا ا

الفت�ح�ت املكية. 

أن������ه ال تبدي������ل لكلم�ت  يرى اب������ن عربي ا

لهي الت�بع للمعل�م  اهلل، اأي اأن تب������دل العلم االإ

حم�ل، وقد �س������مى هذا ج������رباً، لكنه يرى اأن 

لهي ال ي��س������ف حقيقة ب�جلرب وال  الفع������ل االإ

ب�الختي�ر، بل اإنه يتجه دائم�ً اإىل اخلري ب�سبب 

نه ميل ذاتي ال يجربه اأحد عليه.  حكمت������ه، والأ

�سي�ء ح�سب م� يقرره  ف�هلل يخت�ر اأف�س������ل االأ

العلم واحلكمة »فم� يك�ن منه اإال م� �سبق به 

مك�ن ب�لن�سبة اإىل اهلل فم� ثم  العلم ف�نتفى االإ

اإال اأن يك�ن اأو ال يك�ن« اأي لي�س هن�ك �س�������ى 

ل ع�مل ممكن اأو ال ي�جده » فلي�س  اأن ي�جد اأف�س

�س������ل اإال اأمر واحد عند اهلل. فلي�س يف  يف االأ

الك�������ن واقع اإال اأمر واح������د، علمه من علمه، 

وجهله من جهله. 

ك�ن ابن عربي قد اأكد يف روؤيته االأخالقية 

اأن لي�������س هن�ك ف������رٌق بني اخل������ري وال� ر يف 

أ�س��س اخلري،  طالق واإن ك�ن اهلل م�سدراً وا االإ

أ�س��س  وب�لت�يل ال ميكن اعتب�ر الك�ئن الب� ري ا

ال������� ر، ولكن ميك������ن اأن يق�������ل اإن بع�س من 

ن�س�نية حتل حمل ال� ر. هذا يعني  عم�ل االإ االأ

ن هذا  اأن فك������رة ال� ر املطلق ال وج�������د له. الأ

ال� ر ه� م� ميثل العدم املطلق وعك�س������ه اإمن� 

ي�جد اخلري. 

ن�س�������ن حينم� يك�������ن حراً  وب�لت�������يل ف�الإ

ي�ستطيع اأن يفعل م� يريد �سمن اإط�ر امل�س�ؤولية 

عن فعله، ف�بن عرب������ي يف النه�ية ك�ن جربي�ً 

آٍت من  ن هذا اجلرب ا خالقي������ة، الأ يف روؤيته االأ

لهية.  أو العن�ية االإ لهي ا الفعل االإ
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ة دم�سق يف القرن ال�ساد�س الهجري درَّ

	

والتكوين،	 الن�ش�أة	 رئي�شيتني	هم�:	مرحلة	 الت�ريخية	مبرحلتني	 الكت�بة	 ت	 مرَّ

ول	حتى	نه�ية	القرن	الث�لث	الهجري.	ومرحلة	 	من	القرن	الهجري	الأ وهذه	متتدُّ

	من	القرن	الرابع	اإىل	القرن	ال�ش�بع	الهجري.	وقد	 الن�شج	والكتم�ل،	وهذه	متتدُّ

قليمية	 زت	املرحلة	الث�نية	))بنظرة	�شمولية	تراجعت	فيه�	املف�هيم	القبلية	والإ متيَّ

ت�ريخ	 اإىل	 املوؤرخني	 بع�ض	 وم�ل	 مة،	 الأ مفهوم	 وبرز	 ية	 �شالمَّ الإ املف�هيم	 دت	 وت�أكَّ

)1(
الثق�فة	واحل�ش�رة((.
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د.	وليد	حممد	ال�رساقبي
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ب�حث	يف	الرتاث	العربي
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دت كذل������ك اأمن������اط التدوين  وق������د تع������دَّ

التاريخي، ف������كان ثمة التاري������خ احَلْويل على 

أو املو�ض������وعات، اأو يف اإطار الفتوح،  ال�ضنني، ا

�رس احلاكمة. وكان  أو العهود والأ ن�ضاب، ا أو الأ ا

ثمة تدوين من نوع اآخر يف اإطار الرتاجم،وقد 

أن������واع اأخرى: على  انق�ض������م هذا التن������وع اإىل ا

أو الوفَيات، اأو احلروف،  أو البلدان، ا الطبقات، ا

أو القرون. وكان ثمة نوع ثالث ن�ض������لكه حتت  ا

قاليم. وتتداخل تواريخ  عنوان تاريخ املدن والأ

قاليم منهجاً  البلدان م������ع تواريخ امل������دن والأ

وحمتوى، فيمكن لدار�س ما اأن ي�ض������نف كتاباً 

مثل )تاريخ بغ������داد( مثاًل حتت النوعني معاً، 

مما يدفع اإىل القول بتداخل الكتابة التاريخية 

أنه لي�س ثمة خط فا�ضل لدى  منهجاً ومادة، وا

املوؤرخ������ني بني التاريخ املحلي واأمناط التاريخ 

)2(
خرى. الأ

ويطلق ا�ض������م )البلدانيني( على املوؤرخني 

عالم بلد  الذين نهجوا يف تاأريخهم الرتجمة لأ

أكانوا من م�ضاهريه اأم مغموريه،  معنيَّ �ض������واء ا

أبناء البل������د اأم ممن رحل  أكانوا من ا و�ض������واء ا

اإليها، اأو عا�س فيها، اأو عرب منها اإىل غريها. 

أبو بكر اأحمد ب������ن علي( امللقب  أت������ي )ا ويا

باخلطي������ب البغدادي يف راأ�س من �ض������ار على 

ه������ذا النهج، بكتابه امل�ض������هور )تاريخ بغداد(، 

ثم يليه ابن ع�ض������اكر يف كتاب������ه )تاريخ مدينة 

دم�ضق(، وهو الذي �ضيكون مو�ضوع حديثنا يف 

القادم من ال�ض������فحات، فمن هو ابن ع�ضاكر؟ 

وماذا عن كتابه؟

أبو القا�ضم علي بن احل�ضن  اإنه ثقة الدين ا

بن هبة اهلل بن عبد اهلل احل�ض������ني الدم�ضقي 

املولد واملوطن، ال�ضافعي املذهب، من اأ�ضحاب 

م من �ضنة  احلديث.ولد مبدينة دم�ضق يف حمرَّ

499 ه� ون�ض������اأ يف بيئة ل تعرف غري العلم ول 

ي������رى بني جنباتها اإل العلماء، فاأبوه احل�ض������ن 

بن هب������ة اهلل )ت�519 ه�( معروف بال�ض������الح 

أ�س بي������ت معمور  والتق������وى، والتحدي������ث، ورا

ئم������ة واملحدثني والعلماء. واأخوه �ض������ائن  بالأ

الدين هب������ة اهلل بن احل�ض������ن )ت�563ه�( كان 

أ  فقيهاً ثقة، �ضمع من كبار رجال ع�رسه، وقرا

القراآن برواياته املختلفة، ودر�س يف املدر�ض������ة 

الغزالية، وعرف باعتنائه بعلوم القراآن واللغة 

والنحو. 

مه يحيى ب������ن علي بن عبد  وكان ج������ّده لأ

العزي������ز )ت�534 ه�������( فقيه������اً عامل������اً بالنحو 

واحلديث والعرو�س. وكان قد راأى اخلطيب 

البغدادي ومل ي�ض������مع من������ه، وارحتل اإىل بغداد 

ل�ضماع احلديث. ففي هذه البيئة التي تزخر 

بالعلم������اء واأ�ض������ناف العلوم ولد ابن ع�ض������اكر 

حموط������اً بالرعاية، مدفوعاً اإىل العلم والتعلم، 

فاأقبل عليه بكل جوارحه حتى اأ�ض������بح حافظ 

ال�ضام وموؤرخها.

أيام ُطغتكني، وقد �ض������ام  وكانت ولدته يف ا

أ  اأهله فيه خمايل النبوغ ودلئل العبقرية، وبدا

تلقي العلم وهو �ضغري، وكان اأول �ضماع له وهو 

يف ال�ضاد�ض������ة من عم������ره. وكان من عادة تلك 
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يام اأن يحملوا الولد لل�ض������ماع وهو �ضغري،  الأ

أنه كان  فقد روى احَلمي������دي تلميذ ابن َحْزم ا

أنه كان يفهم  كتاف، وا يُْحمل لل�ض������ماع على الأ

)3(
أو اأكرب بقليل. أ، وهو يف اخلام�س ا ما يُقرا

أ ابن ع�ضاكر على كبار رجالت ع�رسه  قرا

و�ض������يوخه، مثل �ض������بيع بن قرياط )ت�508ه�(، 

واأبي الفرج ال�ض������وري )ت�509ه�( واأبي طاهر 

احلنائي )ت�510ه�( ثم ا�ض������تكتب �ضيوخ بغداد 

بنو�ض������ي )ت�505ه�(، واأبي بكر  كاأبي حممد الأ

أب������ي زكريا ب������ن َمنْده  ال�ض������ريوي )ت�������510(، وا

)ت�511ه�(.

ويف �ض������نة 526ه� �ض������دَّ الرح������ال يف طلب 

أبوه قد ف������ارق الدنيا، فاجته  احلدي������ث وكان ا

�ضناد العايل، وكانت  ابنه نحو العراق لتلقي الإ

آنذاك موئ������ل الفقه واحلديث، واأهلها  بغداد ا

أرغ������ب النا�������س يف طلب احلدي������ث واأكرثهم  ا

حر�ض������اً علي������ه وكتابة ل������ه، وتثبت������اً يف طلب 

. ومل 
)4(

أدبه، وورع������اً يف التحديث احلدي������ث وا

تدم هذه الرحلة غري �ضنة واحدة عاد اأدراجه 

بعدها اإىل دم�ضق قا�ضداً احلج. 

ث������م رحل مرة اأخ������رى اإىل العراق، وهناك 

ا�ض������تمع اإىل در�س النظامية، و�ض������مع من كبار 

أبي  املحدث������ني، كاأبي احل�ض������ني الدين������وري وا

غال������ب البن������اء، وطوف خالل ه������ذه املدة يف 

اأ�ضقاع العراق، كالكوفة، واملو�ضل، واجلزيرة، 

وماردين، وكان يف ذلك كله ي�ضتمع اإىل ال�ضيوخ 

، ثم قفل راجعاً 
)5(

بذكاء وقاد واإدراك ح�ض������ن

اإىل دم�ضق �ض������نة 525ه� ورحل �ضنة )529ه�( 
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اإىل ني�ض������ابور ودخلها قب������ل اأن يدخلها رفيقه 

عبد الكرمي ال�ضمعاين ب�ض������هر واحد، وطاف 

أبي������ورد، وَزْنان،  يف كث������ري من مدنه������ا، مثل ا

، وغريها. واأ�ضربن، وطو�س، وهمذان، والريَّ

ويف �ض������نة ثالث وثالثني قف������ل راجعاً اإىل 

أربعة  بغداد ومنها اإىل دم�ض������ق وله من العمر ا

������اًل ما ح�ضل من العلوم،  وثالثون عاماً، حم�ضّ

وجامع������اً ما جمع من احلدي������ث، وملتقياً من 

التقى من ال�ضيوخ الذين كانت عدتهم )1300( 

من ال�ضيوخ، و)80( من ال�ضيخات.

قراء والرواية يف ال�ضنة نف�ضها.  وجل�س لالإ

نت������اج والتاأليف بعد  ومن هنا تب������داأ حقبة الإ

اأن اأم�ض������ى قريباً من اأربعني عاماً يف التلقي 

وال�ض������ماع والرواية واملطالعة، كان خاللها ل 

ي������دع حلظة من حلظ������ات يومه اإل ي�ض������تفيد 

فيه������ا فائدة، ويزداد فيها علماً، ول يطمع يف 

مالك  من�ض������ب، ول يرنو اإىل ال�ضتزادة من الأ

مر  والدور، اآخذاً نف�ض������ه باجل������د واحلزم والأ

باملع������روف، حتى �ض������هر اأمره، وذاع �ض������يته، 

واأخذ طلبة العلم اإليه يرحلون، واإىل ال�ض������ماع 

أ�ضاً  منه يطمعون، ففاق معا�رسيه، واأ�ض������بح را

يف احلفظ والرواي������ة والتحديث، واأخذ ين�رس 

علمه اإمالء وتاأليفاً. 

امتدت حياة ابن ع�ضاكر على مدى �ضبعني 

�ضنة، من �ض������نة 499 ه� اإىل �ضنة 571ه�. وقد 

تتالت على دم�ضق خالل هذه املدة ثالث دول، 

عرفت اأولها بالدولة ال�ض������لجوقية، وعرفت 

تابكي������ة الّنوريَّة، وعرفت  الثانية بالدول������ة الأ

يوبية.  الثالثة بالدولة الأ

عا�س ابن ع�ضاكر حوايل خم�ضني عاماً يف 

تراك الذين ا�ضتقلوا  ظل حكم ال�ض������الجقة الأ

ية يف بغداد، وهذا  عن مركز ال�ض������لطة العبا�ضَّ

أنه عا�������س حوايل ثلث������ي حياته يف ظل  يعن������ي ا

الدولة ال�ضلجوقية. 

ومل������ا فت������ح ن������ور الدي������ن الزنكي دم�ض������ق 

�ض������نة 499 ه� اأحكم قب�ضته عليها، فانقر�س 

ال�ض������الجقة، وغدا ن������ور الدين ملك ال�ض������ام، 

ولقب بامللك العادل، وا�ض������تهر بني الدما�ضقة 

با�ض������م نور الدين ال�ضهيد، وقد ا�ضتمرت دولة 

النوري������ني مدة ع�رسين عاماً، فقد اأفل نمها 

�ضنة 569 ه�.

وكان لن������ور الدي������ن ه������ذا اعتن������اء بالعلم 

والعلماء، وتوفري كل م������ا يحتاجوه من رعاية 

واهتمام، وفر�س لهم رواتب عالية، حتى بلغ 

ما وقفه نور الدين على العلماء والقراء 9000 

دينار �ضهرياً. 

ولقي احلافظ ابن ع�ض������اكر نف�ضه من نور 

الدين ومن �ض������الح الدين من بعد ما يليق به 

ه نقده  ������ه وجَّ م������ن التقدير والحرتام حتى اإنَّ

ل�ض������الح الدين يف جمل�ض������ه مل������ا راأى فيه من 

الن�رساف عما يقول العلماء وين�ض������حون به 

أرباب ال�ضلطان، فقد قال له: نزهت نف�ضي عن  ا

أيته كبع�س جمال�س ال�ضوقة،  جمل�ض������ك، فاإين را

ل يُ�ضتمع فيه اإىل قائل، ول يرد جواب متكلم. 
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م�س نح�رس جمل�������س نور الدين  وقد كن������ا بالأ

فكنا كما قيل: كاأن على روؤو�ضنا الطري، تعلونا 

الهيبة والوقار فاإذا تكلَّم اأن�ضتنا، واإذا تكلَّمنا 

 )6(
ا�ضتمع اإلينا.

وكان لنور الدي������ن تاأثري كبري يف حياة ابن 

ع�ض������اكر على امل�ضتوى العلمي، فقد رقي اإليه 

خرب جمع ابن ع�ض������اكر لتاريخ مدينة دم�ضق، 

وعرف ابن ع�ض������اكر ت�ض������ّوق ن������ور الدين اإىل 

 فراجع ابن ع�ضاكر 
)7(

متام( )ال�ضتنجاز له والإ

؛ ولذلك عمد ابن ع�ض������اكر اإىل 
)8(

أمّته عمله وا

اإف������راد نور الدين برتجمة ذك������ر فيها مناقبه، 

وتقواه، وعدَّ له، وخ�ضاله احلميدة. 

�ضبق منا يف مبتداأ هذا البحث اأن املوؤرخني 

الع������رب نهج������وا غري ما �ض������بيل يف ت�ض������جيل 

�ض������اليب تخ�ضي�س  التاريخ، وكان من جملة الأ

�ضالمي بتاريخ يحمل  مدينة من مدن العامل الإ

زرقي،  ا�ض������مها، فكان ثم������ة )تاريخ مك������ة( لالأ

رة( لبن �ض������ّبة، و)تاريخ  و)تاري������خ املدينة املنوَّ

الرقة( للق�ض������ريي، و)تاري������خ بغداد( للخطيب 

البغدادي. ولكن دم�ض������ق وحدها هي املدينة 

أو�ضع  التي كتب لها ابنها البار وعا�ضقها املتيَّم ا

طالق، فلم تعرف مدينة  كتب التاريخ على الإ

م������ن املدن م������ن األف فيها تاريخ������اً يف ثمانني 

ة تاج دم�ض������ق يف القرن  جمل������دة، وهو بحق درَّ

نَّ ابن ع�ضاكر 
أ ال�ض������اد�س الهجري، فح�ض������بها ا

أو�ض������عها  كتب فيه������ا اأكرث التواريخ �ض������مولً وا

اإحاطة فكان بحق ن�ض������يج وحده، وهو اأعظم 

أو�ضعها رواية واإ�ضناداً.  التواريخ حجماً، وا

أو �ضامياً،  ولي�س تاريخ دم�ض������ق دم�ض������قياً ا

ولكنه تاريخ ح�ض������اري لكل البالد التي انت�رس 

�ضالم و�ض������ادت العربية، ففيه تراجم  فيها الإ

جلاهليني وخم�رسمني، ولل�ض������رية النبوية وما 

ارتب������ط بها م������ن وقائع اأح������داث، وفيه تاريخ 

للخلفاء الرا�ضدين، وهو اأغنى م�ضادر التاريخ 

مويني الذي������ن ميثل تاريخهم  يف الرتجم������ة لالأ

تاريخ العرب وامل�ضلمني يف الوقت الذي كانت 

. واإذا 
)9(

فيه دم�ضق عا�ض������مة احلياة العربية

كان قد حمل هذا التاريخ ا�ض������م تاريخ دم�ضق 

 
)10(

فاإمنا هو بنوع من التخ�ضي�س فح�ضب.

وميكن اأن مني������ز يف التاري������خ امتدادين: 

امت������داداً زمني������اً يغط������ي التاري������خ ب������دءاً من 

�ض������الم، اإىل وفاة ابن ع�ض������اكر  اجلاهلية، فالإ

�ض������نة 571 ه� وامت������داداً مكانياً ي�ض������مل بالد 

ال�ضام، ويتجاوزها اإىل الوطن العربي والثقافة 

)11(
�ضالمية. الإ

أ  مل ي�رس ابن ع�ض������اكر اإىل الزمن الذي ابتدا

فيه و�ضع كتابه، ولكن احلافظ املنذري ل�ضدة 

اإعجاب������ه به������ذا التاريخ وغ������زارة مادته قال: 

))ما اأظن ه������ذا الرجل اإل عزم على و�ض������ع 

ه������ذا التاريخ من يوم عقل نف�ض������ه، و�رسع يف 

. واملنذري يف 
)12(

اجلمع م������ن ذلك الوق������ت((

تقدي������ره هذا على حق؛ ذلك اأن املادة الغزيرة 

التي حواها، والتّن������وع الثقايف الذي حفل به، 

والعظمة التي بلغها يف عدد املجلدات، تدفع 
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������اً لرفيق  اإىل ما ظنه املنذري دفعاً. ولكن ن�ضّ

ابن ع�ض������اكر يف خرا�ض������ان وهو عبد الكرمي 

ن�ضاب( يجعلنا  ال�ض������معاين �ض������احب كتاب )الأ

نزم يف حتديد الوقت الذي و�ض������ع فيه ابن 

ع�ض������اكر م�ض������نَّفه العظيم، وهو �ضنة 529 ه� 

أنه اأتى ني�ضابور �ضنة ت�ضع  ؛فقد ذكر ال�ضمعاين ا

وع�رسين وكان ابن ع�ض������اكر ق������د دخلها قبله 

أّول مرة. قال ال�ضمعاين:  ب�ضهر، وهناك التقيا ا

))دخل -يعني ابن ع�ض������اكر- ني�ض������ابور قبلي 

ب�ضهر، �ض������معت معجمه و املجال�ضة للدينوري 

 .
)13(

وقال قد �رسع يف التاريخ الكبري لدم�ضق((

ومعلوم لنا م������ن قبل اأن رحلته اإىل ني�ض������ابور 

أربع �ضنوات؛  أنه اأقام فيها ا كانت �ضنة 529ه� وا

أ التاأليف قبل رحلته اإىل  أنه ابتدا وهذا يعن������ي ا

ني�ض������ابور، واأن هذه الرحلة -ل �ض������ك- اأحد 

رواف������ده يف تاأليفه تاريخه الذي ا�ض������تغرق يف 

)14(
ت�ضنيفه ثالثني �ضنة تقريباً.

ى ابن ع�ض������اكر تاريخه فقال: ))تاريخ  �ضمَّ

مدينة دم�ض������ق وذكر ف�ضلها وت�ضمية من َحلّها 

أو اجتاز بنواحيه������ا من وارديها  ماثل ا م������ن الأ

�ض������ل املخطوط له������ذا التاريخ  واأهله������ا(( والأ

)800( جزء، توؤل������ف كل ع�رسة اأجزاء جملدة، 

ة. لة ثمانني جملدَّ فتكون املح�ضَّ

وىل      وقد خ�سَّ ابن ع�ض������اكر املجلدة الأ

وىل  والثاني������ة مبدينة دم�ض������ق، فذك������ر يف الأ

تاأ�ضياًل للفظة )التاريخ( واآخر ل�ضم )دم�ضق( 

فهي بالرومانية )دوم�ض������ك�س( وتعني امل�ض������ك 

للت�ض������عيف،  )دو(  ن  لأ لطيبه������ا  امل�ض������اعف 

������ل يف  �ضَّ
أ  وا

)15(
ومك�س: هو امل�ض������ك، ثم عربت

ول ل�ضم )ال�ضام(، فنقل عن اأبي بكر  الباب الأ

نباري فيها وجهني:  ابن الأ

1- اأن يك������ون ال�ض������م ماأخ������وذاً من اليد 

ال�ض������وؤمى، وه������ي الي������د الي�رسى ومن������ه قول 

 
)16(

ع�ضى: الأ

مى يديه فرادها واأنحى على �ش�ؤ

اأ�شحما ال��ذوؤاب��ة  ف��رع  م��ن  باأظماأ 

نها على ال�ض������مال، و�ضميت اليمني مييناً  لأ

)17(
نها على اليمني. لأ

2- اأن يكون من ال�ضوؤمى مبعنى ال�ضوؤم. 

ونق������ل عن ابن فار�س يف كتابه )ا�ض������تقاق 

أ�ضماء البلدان( احتمالني:  ا

ول الذي �ض������اقه عن  ول: ه������و الراأي الأ الأ

نباري وا�ض������تدل على ذلك بال�ض������تقاق  ابن الأ

كقولهم: �ض������اأمت القوم: ذهبت على �ضمالهم، 

ومنه قول������ه تعاىل: {واأ�ض������حاب امل�ض������اأمة} 

)الواقعة: 9(.

بل،  والثاين: اأن يكون ماأخوذاً من �ض������وم الإ

ويعني ال�ض������ود منها، وعك�ضها احِل�ضار، وهي 

 
)18(

البي�س منها، ومنه قول اأبي ذوؤيب:

اإال ب��رب��ح ���ش��ب��اوؤه��ا ُت�����ش��رى  ف��م��ا 

وِح�شارها �ش�مها  املخا�ض  بنات 

وىل لتاريخ بناء  وعر�������س يف املجلَّ������دة الأ

مدينة دم�ض������ق ومعرفة من بناها، وف�ض������ائل 
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�ض������المي،  ال�ض������ام ومكانته������ا يف التاري������خ الإ

وفتوحها عامة. 

وخ�سَّ بع�س املجلَّدة الثانية بذكر خطط 

أبوابها،  دم�ض������ق، وم�ض������اجدها، وكنائ�ض������ها، وا

أنهارها، واأقنيتها، واأخذ بعد ذلك  ودوره������ا، وا

نبياء والهداة،  بالرتجم������ة لكل من حلَّها من الأ

واخللفاء والولة، والفقهاء والق�ضاة، والعلماء 

اء والنحاة، وال�ض������عراء والرواة  والرواة، والقرَّ

ثبات، وال�ض������عفاء والثقات،  من������اء والأ من الأ

ومالهم من ثناء وم������دح، واإثبات ما فيهم من 

هج������اء وقدح، واإي������راد ما ذك������روه من تعديل 

وجرح، وم������ا نقل عنهم من ج������د ومزح، وما 

وقع اإليه م������ن رواياتهم وتعريف ما عرفه من 

)19(
مواليدهم ووفياتهم.

د ابن ع�ض������اكر النهج العام الذي �ضلكه  حدَّ

يف التاري������خ فقال: ))وبداأت بذكر من ا�ض������مه 

ن البتداء مبن وافق ا�ض������مه ا�ض������م  اأحم������د، لأ

امل�ض������طفى اأحمد، ثم ذكرتهم بعد ذلك على 

ترتيب احل������روف مع اعتب������ار احلرف الثاين 

والثالث ت�ض������هياًل للوق������وف، وكذلك اعتربت 

آبائه������م واأجدادهم، ومل  أ�ض������ماء ا احلروف يف ا

أرتبهم على طبقات اأزمانهم اأو كرثة اأعدادهم،  ا

ول على قدر علوهم يف الدرجات والرتب، ول 

فعال والن�ض������ب، واأردفتهم مبن  ل�رسفهم يف الأ

عرف بكنيته ومل اأقف على حقيقة ت�ض������ميته، 

ثم مبن ذكر بن�ض������به، ومبن مل ي�ضمَّ يف روايته، 

ماء  أتبعته������م بذكر الن�ض������وة املذك������رات، والإ وا

مت قبل جميع ذلك  ال�ضواعر امل�ضهورات. وقدَّ

خبار يف �رسف ال�ض������ام وف�ض������له،  جملة من الأ

وبع�������س ما حفظ من مناقب �ض������كانه واأهله، 

قطار، وامتازوا به  وا به من �ضائر الأ وما خ�ضّ

م�ضار، ما خال �ضكان احلرمني،  على �ضائر الأ

بت ذلك  وجريان امل�ض������جدين املعظم������ني. وبوَّ

جميعه تبويب������اً، ورتبته يف موا�ض������عه ترتيباً، 

وذلك مبلغ علمي وغاية جهدي، على ما وقع 

)20(
أو ثبت عندي((. اإيلَّ ا

طار  ول ين�ض������ى ابن ع�ض������اكر اأن يختم الإ

مه بعبارات تنم عن التوا�ض������ع  العام الذي قدَّ

������ة والكرب اللذين  العلم������ي والبعد عن املنهجيَّ

تفي�س بهم������ا نفو�س كثري م������ن اأدعياء العلم، 

أن������ه اإق������رار باحلقيقة الب�رسي������ة التي  ذل������ك ا

تو�ض������ف بالعجز والتق�ضري مهما علت قامتها 

وارتفعت يف ميدان العلم. قال ابن ع�ضاكر يف 

ذلك: ))فمن وقف فيه على تق�ض������ري اأو خلل، 

أو زل������ل فليعذر اأخاه  أو ع������رث فيه على تغيري ا ا

متطولً، ولي�ض������لح منه ما يحتاج اإىل اإ�ضالح 

ذل������ك اأن جه������د الب�رس يكمل 
 )21(

متف�ض������اًل((

و�ضاف  بع�ض������ه بع�ض������اً، ))فالتق�ض������ري من الأ

حاط������ة بالعلم اإل لباري  الب�رسية، ولي�ض������ت الإ

أق������ل من اأهملت،  الربي������ة ومع ذلك فمن ذكر ا

 )22(
وما اأ�ضبت يف ذكره اأكرث مما اأغفلت((.

ويف مق������دور دار�س الكت������اب اأن مييز فيه 

منهجني: منهجاً عاماً يف الكتاب كله، ومنهجاً 

خا�ض������اً اتبعه يف ت�ضجيل ترجماته. اأما املنهج 
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العام فيق������وم على البتداء بذك������ر جملة من 

خبار التي تتناول:  الأ

1- �رسف ال�ضام وف�ضلها. 

2- مناقب �ضكانها واأهلها. 

3- ما خ�سَّ به اأهل ال�ضام دون غريهم وما 

قطار ماخال احلرمني  امتاز به عن �ض������ائر الأ

ال�رسيفني.

4- ذك������ر خط������ط املدين������ة وم�ض������اجدها 

أنهارها.  وا

5- التبوي������ب والرتتيب: وبه������ذا فاق هذا 

التاريخ غريه من التواريخ التي كتبت من قبله 

يف امل������دن، كتاري������خ الرقة للُق�ض������ريي، وتاريخ 

������همي، اإذا احلدي������ث عن خطط  جرمان لل�ضَّ

أثناء ترجمة  املدينة ياأتي م�ض������تَّتاً متناث������راً يف ا

عالم.  الأ

واملدر�ضة ال�ضامية يف كتابه التاريخ تفّردت 

بكرثة كتب الف�ضائل، فقريب من ع�رسين موؤلفاً 

كان مو�ضوعها ف�ضائل املدن، واأكرثها ان�ضب 

على دم�ض������ق والقد�س. وكانت هذه الكتب رّد 

فعل على املاآ�ضي التي اأ�ضابت ال�ضام بدءاً من 

الع�رس العبا�ض������ي ورداً على الطواعني والفنت 

من القي�ضية والفنت بني القي�ضية واليمنية وظلم 

احلكام والغزو البدوي امل�ضت�رسي، ودفاعاً عن 

�ضفاء نوع من  ال�ض������تيطان يف هذه املواطن، لإ

)23(
القدا�ضة عليها.

6- التوثيق:  لقد �ضعى ابن ع�ضاكر للعثور 

على اأحاديث توؤكد ف�ضائل ال�ضام ورفع �ضاأنها، 

ومل يجد �ض������عوبة يف ذلك، ف������كان اأكرث اإتقاناً 

ومهارة من مقلَّ������ده اخلطيب البغدادي. ففي 

حني اأن اخلطيب البغدادي عجز عن ح�ض������د 

حاديث التي تعلي من �ضاأن  كمٍّ �ض������خم من الأ

حاديث التي  بغداد، واقت�������رس على قلَّة من الأ

توؤكد ف�ض������ل بغداد، مالأ ابن ع�ض������اكر املجلَّد 

ول من تاريخي������ه باأحاديث ل تقت�رس على  الأ

املا�ض������ي بل تتج������اوزه اإىل اأمور م�ض������تقبلية، 

�ض������تاذ يف  مما دفع الدكتور خورخي بوفيل الأ

جامعة مدري������د اإىل العتقاد باأن ذلك يخفي 

أنه لي�س  ية واجتماعية وا�ضحة، وا ميولً �ضيا�ضَّ

اإّل من قبيل الدعاوة للمدينة التي ع�ضقها ابن 

ع�ضاكر حتى ملكت عليه فوؤاده فق�ضى قريباً 

من ثالثني �ض������نة يف ت�ض������جيل اأعظم التواريخ 

التي عرفتها احل�ض������ارات. وذهب كذلك اإىل 

اأن تع�ض������ب ابن ع�ض������اكر ملدينته جعله يروي 

اأحاديث �ض������عيفة، واأن ابن ع�ض������اكر ))كاتب 

ف�ض������ائل دم�ضق كان م�ضتعداً للم�ضي اأكرث من 

ابن ع�ضاكر عامل اجلرح والتعديل، اإذا كان ذلك 

)24(
يت�ضل مبدينته التي اأحبها وعا�س لها((.

ول من املجلَّدة الثانية  وقد �ضمَّ اجلزء الأ

معلوم������ات هام������ة ج������داً عن خط������ط املدينة 

أبوابها التي ما زالت حتتفظ  آثاره������ا، فذكر ا وا

اإىل اليوم باأ�ضمائها، مثل الباب ال�رسقي، وباب 

توما، وباب ال�ضالم، وباب اجلابية اإىل جانب 

أبواب مل يعد لها وج������ود حالياً، وهي:  ثالث������ة ا

أن������ه يقع بني باب  ب������اب اجلينيق الذي يرجح ا
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 وب������اب اجلديد وحدَّ 
)25(

توما وباب ال�ض������الم

موقعه �رسقي املدين������ة. وباب اجلنان وموقعه 

غربي املدينة، وقد يكون ي�ض������مى اليوم بباب 

 )26(
الن�رس.

اأما امل�ضاجد فقد اأح�ضى منها ابن ع�ضاكر 

أ�ضوار املدينة منها 116  242 م�ض������جداً داخل ا

م�ض������جداً يف الق�ض������م اجلنوب������ي، والباقي يف 

الق�ض������م ال�ض������مايل، وهي م�ض������اجد مل تكن لها 

أ�ضماء معينة، ولكن ابن ع�ضاكر كان ي�ضتعي�س  ا

عن ذلك بذك������ر مكانها فقط. اأما امل�ض������اجد 

أ�ض������وار املدينة فقد بلغ عددها  املوزعة خارج ا

ربع  )187( م�ض������جداً موزعة على اجلهات الأ

أيام النا�س  للمدينة، ومنها مازال معروفاً حتى ا

هذه، مثل م�ضجد ق�رس حجاج )جامع ح�ضان 

حالياً( وم�ض������جد الق�ض������ب )جامع ال�ضادات( 

 )27(
وغريهما.

وذكر بعد ذل������ك اأماكن الزيارة، مثل مقام 

اإبراهيم يف برزة، ومنارة الدم، وكهف جربيل. 

وذكر الكنائ�س وعددها خم�س ع�رسة كني�ض������ة 

واحدة منها لليهود، وهي موزعة بني الق�ض������م 

ال�ضمايل والق�ضم اجلنوبي. وعر�س لذكر الدور 

 .
)28(

قنية، واحلمامات نهار والأ امل�ضهورة، والأ

أ�ضماءها عرب حديثه عن  واملدار�س وكان يورد ا

قنية واخلط������ط، وكان عددها  امل�ض������اجد والأ

خم�س ع�رسة مدر�ض������ة، منه������ا خم�س مدار�س 

)29(
ماتزال معروفة.

وقد حاول الدكتور �ض������الح الدين املنجد 

تع������رُّف خطط املدين������ة ومطابقته������ا بالواقع 

أ�ض������ماء املحالِّ واملباين التي  احلايل، فو�ض������ع ا

ا�ضتطاع التو�ضل اإىل معرفتها على وجه اليقني 

أو الظن. ثم اأغنى د. عبد القادر ريحاوي هذه  ا

املحاولة واأفاد م������ن املعلومات التي وردت يف 

تاريخ ابن ع�ضاكر ويف م�ضادر اأخرى، وح�ضل 

م������ن جراء ذلك على نتائ������ج اأفادته يف معرفة 

حقيقة املكان بناء وموقعاً، ويف الوقوف على 

ماكن.  التغيريات الت������ي طراأت على تل������ك الأ

ومما عرفه من ذلك: طاحون ال�ضجن، وحارة 

اليهود، وجريون، واخل�رساء، وال�ضوق الكبري، 

وال�ضاغور، و�ضارع املزاز، وال�ضما�ضية،.. 

ماكن التي ت�ضكل  وابن ع�ضاكر حني عدد الأ

خطط املدينة عني موقعها، فقدم بذلك ثبتاً 

�ضواق واحلارات  كاماًل باأ�ضماء ال�ض������وارع والأ

املعروف������ة يف زمنه، فكانت ))من التفا�ض������يل 

بحيث ت�ض������اعد على ر�ض������م خارط������ة للمدينة 

مزودة باأماكنها ال�ضهرية على نحو ميكننا فيه 

اأن نع������د ذلك مبثابة خارطة �ض������ياحية تعرف 

 )30(
ال�ضائح مبعامل املدينة((.

وقد اتبع ابن ع�ضاكر يف ذكر خطط املدينة 

وىل على اإيراد كل ما جاء من  �ضبيلني، تقوم الأ

اأخبار مرتبطة بخطط املدينة. وتقوم الثانية 

على ر�ضد كل املن�ض������اآت التي كانت قائمة يف 

)31(
زمانه واإح�ضائها بنف�ضه.

اأما منهج������ه يف الرتاجم فقد مر معنا يف 

ن�س �ضابق، وهو يقوم على: 
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ناً  1- البدء بالرتجمة ملن ا�ضمه )اأحمد( تيمُّ

با�ضم النبي حممد �ضلى اهلل عليه و�ضلم. 

2- التزام ترتيبهم ترتيباً هجائياً مراعياً 

احلرف الثاين فالثالث.

آب������اء املرتج������م لهم  أ�ض������ماء ا 3- اعتب������ار ا

واأجدادهم. 

عرا�������س عن ترتي������ب املرتجم لهم  4- الإ

أو لكرثة العدد.  وفاقاً للطبقة الزمنية ا

5- الرتجمة ملن عرف������وا بكناهم من دون 

التحقيق يف ت�ضميتهم. 

6- الرتجمة للمعروفني بن�ضبهم. 

7- الرتجمة ملن مل ي�ضمَّ يف روايته. 

وال�ض������واعر  للن�ض������اء  الرتجم������ة   -8

امل�ضهورات.

اأما منهج������ه يف الرتجمة الواحدة، فاملادة 

�ضناد يف كل جزئية  التي يقدمها مع�ضودة بالإ

حتى يف ال�ضم والكنية وتاريخ الوفاة، ومل تكن 

أو تلخي�س  أنها ح�ض������يلة املق������روء ا تقدم على ا

له. 

�ض������ناد يذك������ر اخل������رب  وكان لعتم������اده الإ

الواحد باأ�ض������انيد متعددة، فكانت �ضور اخلرب 

الواحد تتعدد تبع������اً لذلك. وقد يروى اخلرب 

الواحد ب�ض������ورة واحدة وباأ�ض������انيد متعددة، 

فكان������ت طريقته يف ذلك هي الطريقة املتبعة 

�ضالمية كلها، بغية التثبت  يف فروع الثقافة الإ

خبار، والبحث عن احلقيقة والتفتي�س  من الأ

عن ال�ض������واب، وابن ع�ض������اكر ومن يف طبقته 

�ضلوب يف القرن ال�ضاد�س  ))ميثلون ذروة هذا الأ

  
)32(

الهجري((.

وم�ضادر ابن ع�ض������اكر يف تاريخه متعددة 

نواع  متنوع������ة، ولكن ميك������ن اإجماله������ا يف الأ

  :
)33(

تية ربعة الآ الأ

1- كتب احلدي������ث: وهي غزيرة متنوعة. 

وقد ذابت ))يف غ�ضون كتابه واإن كانت هناك 

أ�ضانيده يف  دلئل كثرية ت�ض������ري اإليها وتوؤكد اأن ا

 )34(
الرواية اأ�ضول م�ضموعة اأو جماٍز فيها((.

2- كتب الرتاج������م والتاري������خ: مثل كتاب 

بي نعيم اأحمد بن عبد اهلل  اأخبار اأ�ض������بهان لأ

بي  ر�ض������اد يف علماء البالد لأ �ضبهاين، والإ الأ

�ض������امي والكن������ى للحاكم  ليل������ى اخلليلي، والأ

كم������ال لبن  أو الن�ض������ائي، والإ الني�ض������ابوري، ا

أو تاريخ  ماكول، وتاريخ اأبي زرعة الدم�ضقي، ا

خليفة بن خي������اط، والطبق������ات الكربى لبن 

حمد بن  �ض������عد، والعل������ل ومعرفة الرج������ال لأ

)35(
حنبل، واملعرفة والتاريخ للف�ضوي.

غاين،  دب: مثل كتاب الأ 3- كتب اللغة والأ

وطبقات فحول ال�ضعراء، وغريهما. 

4- امل�ض������ادر الت������ي اعتمده������ا غريه من 

املوؤرخني، كم�ض������ادر اخلطي������ب البغدادي يف 

)تاري������خ بغداد( فعن طري������ق البغدادي يروي 

 )36(
أو ما وقف عليه. مادة كتابه ا

أم������ا نهج������ه يف الرتجمة للعل������م الواحد،  ا

فقد حددها املرحوم الدكتور �ض������كري في�ضل 

:
)37(

تية باخلطوات الآ
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أولية ي�ض������در بها ابن ع�ض������اكر  1- جمل ا

الرتجمة، وت�ضمل: 

- ال�ض������م والن�ض������ب والكنية واللقب، ويف 

الن�ضب ل يتعدى عدنان وحمري. 

أ�ضاتيذه وتالميذه.  أ�ضماء ا - ا

- العنا�رس الرئي�ضة يف حياته. 

حادي������ث التي رواها  2- اإي������راد جملة الأ

قل  أو اإيراد بع�ضها على الأ �ض������احب الرتجمة ا

والطريق التي و�ض������لت فيه اإىل ابن ع�ض������اكر 

واإثبات اخلالف يف امل�ضند.

3- اأخبار املرتجم له: ولدته، توثيق ا�ضمه 

وكنيته، وبل������ده، واإعداده، وطبقته، وما مرَّ به 

من حوادث. 

أ�ض������د  4- ))والتف�ض������يالت يف ذلك تتنوع ا

أبعاد  ، اأي اأن ا
)38(

أ�ضد اختالف(( تنوع وتختلف ا

الرتجمة تختلف بني علم واآخر، وبني اأن تكون 

)39(
أو ال�ضحابي. أو ل�ضاعر ا الرتجمة ملحدث ا

واإنَّ كتاباً مثل )تاريخ مدينة دم�ض������ق( يف 

ف������اق، وغزارة  طراف، وامتداد الآ ات�ض������اع الأ

املادة، وتنوع امل�ض������ادر ل بد له اأن يكون وراءه 

روح علمية متعددة، وخلفية �ضامية تواكب كل 

خرب من اأخباره، ومنهجية �ضارمة حتوطه من 

مبتدئه اإىل منتهاه. 

 واإن تاريخ������اً مث������ل تاريخ مدينة دم�ض������ق 

لميك������ن اأن يكون �ض������احبه اإل مدركاً اجلهد 

فق  ال�ض������اق الذي يحت������اج اإليه، وعارف������اً بالأ

أن������واع النا�س،  العري�������س يف الزمان واملكان وا

فت������زود له خري تزود، واأعدَّ له اإعداداً مطولً، 

ف�ضعى اإىل لقاء ال�ض������يوخ، ونقل من الكتب ما 

نقل، فكان ل يرى اإل م�ضتغاًل بعلم اأو عبادة، 

حتى �ضحح من امل�ضودات ما ل ح�رس له. 

ولبد لبن ع�ض������اكر من اأن ياأخذ نف�ض������ه 

بالتثب������ت ال������ذي ق������د يدفع بع�������س الباحثني 

طال������ة من الروايات  مالل والإ اإىل و�ض������فه بالإ

الكثرية الت������ي يوردها اإذا اختلفت لفظ واحد 

أو اختلف واحد من  يف اخل������رب الذي يروي������ه، ا

رجال ال�ضند. 

ويعك�س الكتاب اإىل جانب ذلك خلقاً علمياً 

من اأخ������الق ابن ع�ض������اكر، واأعني به احليطة 

حكام، اإذ ي������رتك للقارئ حريته  يف اإطالق الأ

أو الق������ول براأي يف اجلرح  يف اتخ������اذ املوقف ا

والتعدي������ل، فال نقف يف الكتاب على اأكرث من 

بع�س كلمات التوهم لي�������س اإل، فيقول: وهم 

فالن اأو هذا وهم. واإن نظرة اإىل ابن ع�ضاكر 

ل تنظر من هذه الزاوي������ة خلليفة باأن جتعل 

أو �ضك.  جهده مو�ضع �ضوء تقدير ا

وتق������ف وراء ذلك كله وحتت�ض������نه خلفية 

خا�ضة تك�ضف له ال�ضبيل وت�ضيء له الطريق، 

أ بامل�ضاعب، وت�ضتقل  وحتمله على ال�ضرب، ويهزا

أثقل اجلهود، فلقد  عمال، وت�ضتخف ا اأعظم الأ

كان له م������ن التدين والعزوف عن املنا�ض������ب 

واإغراءات الدنيا ما يجعله م�ض������تنداً اإىل ركن 

رك������ني من اخللق العلمي الذي ل يتوفر اإّل يف 

اأمثاله. 
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ا جعل بع�س املوؤرخني -كابن خلفان  ورمبَّ

من القدماء وبروكلمن من املعا�رسين- تاريخ 

مدينة دم�ض������ق تقليداً الكت������اب )تاريخ بغداد( 

للخطيب البغدادي. 

واحلقيقة اإن اخلطيب البغدادي وا�ض������ع 

اأول ت�ض������نيف يف تاري������خ امل������دن، ومل يكن ابن 

ع�ضاكر كذلك. فقد كتب قا�ضي دم�ضق اأحمد 

ب������ن املعلى )ت�286ه�( كتاباً عن دم�ض������ق اطلع 

أف������اد منه، ونقل  عليه اب������ن جيري يف رحلته وا

عنه ابن ع�ضاكر ن�ضو�ضاً كثريًة. وكتب ابن اأبي 

العجائز كتابه )تاريخ دم�ضق(، وكتب علي بن 

حممد الربعي كتاباً يف )ف�ضل ال�ضام ودم�ضق(، 

كفاين )ت�524ه�( كتاب  وو�ض������ع هبة اهلل بن الأ

)تتمة تاري������خ داريا(، وكتب الق�ض������ريي- كما 

ذكرن������ا من قب������ل- كتاب )تاري������خ الرقة( وهو 

�ضابق للخطيب وابن ع�ضاكر. 

ولكن ثمة نقاطاً من الت�ضابه بني الرجلني، 

فكل منهما كتب تاريخ������اً ملدينته، وكل منهما 

نه������ج يف ذلك منهج املحدث������ني وكتب تاريخه 

باأ�ض������لوبهم، وفكره������م، ووعيه������م، ول يبع������د 

اأن يك������ون ابن ع�ض������اكر قد اطل������ع على تاريخ 

اخلطيب فا�ض������نت �ضنته و�ض������ار على خطاه يف 

كتابة تاريخ مدينته دم�ضق، و ))لعل ذلك عائد 

اإىل اأن دم�ض������ق وحدها بني حوا�رس اخلالفة 

�ضالمية �ضهدت اأق�ضى درجات ات�ضاع هذه  الإ

)40(
الدولة ومتا�ضكها((.

وتاري������خ ابن ع�ض������اكر واإن كان م�ض������بوقاً 

أن������ه كان يف كتابه  بذك������ر خطط بغ������داد- اإل ا

أو�ضع  عن دم�ض������ق اأكرث ترتيباً، واأغزر مادة، وا

اأفقاً واأكرث تف�ض������ياًل يف احلديث عن دم�ض������ق 

وطبوغرافيته������ا. ث������م اإن تراجم������ه اأغزر من 

تراجم اخلطيب البغدادي، فابن ع�ضاكر يعم  

كل من دخل مدن ال�ضام بالرتجمة من دون اأن 

يق�رس الرتجمة على من دخل دم�ضق وحدها 

اإىل جان������ب ذلك ن������د الغ������زارة يف الرتجمة 

للن�ض������اء اللواتي بلغ عدده������ن عند اخلطيب 

أة، يف حني اأن ابن ع�ضاكر  البغدادي )26( امرا

أ�ضه  خ�س الن�ضاء املرتجم لهن مبجلد قائم برا

�ض������م اأ�ض������عاف من ترجم لهم البغدادي. اأما 

من جهة الرتتيب يف تق������دمي املادة فاإن تاريخ 

ابن ع�ض������اكر خال من ال�ض������طراب والفو�ضى 

أ  اللذين حفل بهما تاريخ بغداد، فاخلطيب بدا

تاريخه مبن ا�ض������مه )حممد( فاأحمد، ثم عاد 

اإىل من ا�ض������مه حممد ث������م اإبراهيم وقدم من 

ا�ضمه اإ�ض������ماعيل على من ا�ضمه اإ�ضحاق. اأما 

ابن ع�ض������اكر فقد اأخذ نف�ضه مبنهج �ضارم يف 

أ -كما اأ�رسنا من قبل – مبن  الرتتيب، فقد بدا

ا�ضمه اأحمد، ثم اإبراهيم، مع مراعاة احلروف 

يجاز  جداد، هذا عدا الإ باء والأ يف ترتي������ب الآ

الذي امتاز به تاريخ ابن ع�ض������اكر -كما ذكرنا 

من قبل-.

وعلى الرغم من كل املزايا التي تفرد بها 

تاريخ مدينة دم�ض������ق مل يخل من ماآخذ �ضجلت 

 :
)41(

عليه، وميكن ح�رسها فيما ياأتي
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ن������اً للجزئيات  1- افتقادن������ا ترتيب������اً معيَّ

الواردة يف الرتاجم، فق������د يقدم تاريخ الوفاة 

مثاًل، وقد يهمل الن�س عليه.

2- اإثق������ال الكتاب بروايات متعددة للخرب 

الواحد. 

أ�ضانيده على رجال �ضعاف. 3- احتواء ا

حاديث ال�ض������عيفة  4- جمع������ه بع�������س الأ

�ض������اطري، ول �ض������يما يف اأخبار الف�ضائل.  والأ

وقد علل املرحوم حمم������د كرد علي ذلك باأنه 

))حر�������س على اأن ل يخل������ي كتابه مما يفيد 

أ�ضياء ل يعتقدها  جميع الطبقات. وقد ي�رسد ا

فيما نح�ض������ب، والعقل ميح�س وينفي الزغل، 

حاديث ال�ضعيفة  وابن ع�ضاكر اأعلم النا�س بالأ

واملو�ض������وعة. وامل������وؤرخ قد ينق������ل اأخبار اأهل 

أو يقرها  النحل واملذاهب من دون اأن ينفيها ا

 
)42(

أنه يعتقدها((. فال ي�ضتدل بذلك على ا

أنه يروي اأن �ضخرة  مثلة على ذلك ا ومن الأ

كان������ت خ������ارج باب ال�ض������اعات يو�ض������ع عليها 

القرب������ان، فما تُقِبل منه ج������اءت نار فاأخذته، 

 
)43(

وما مل يُتقبل بقي على حاله.

ولعل تخوف احلافظ ابن ع�ضاكر من مثل 

هذه املاآخذ جعله يبني اأن ما بذل من جهد يف 

كتاتيبه هو نهاية ما ا�ض������تطاع بجهده الب�رسي 

اأن ي�ضل اإليه، فقال: ))هذا مبلغ علمي وغاية 

جهدي عما وقع اإيل وثبت عندي، فمن وقف 

أو ع������رث فيه على  في������ه على تق�ض������ري اأو خلل ا

أو زلل، فليعذر اأخاه متطولً ولي�ض������لح  تغيري ا

ما يحتاج اإىل اإ�ضالحه متف�ضاًل((.

مر فاإن لكتاب ابن ع�ض������اكر  ومهما كان الأ

مزاياه وخ�ضائ�ضه التي جتعله متجاوزاً غريه 

أنه يختلف  من كت������ب تواريخ املدن، ومن ذلك ا

عن كتب البلدان بذكره خطط مدينة دم�ض������ق 

أبواب اأ�ضيلة غري  �ض������باب فيها، واإ�ض������افة ا والأ

م������رويِّ عمن تقّدمه من العلم������اء، نحو )باب 

نهار والقنى واحلمامات(. اإىل  امل�ض������اجد، والأ

جان������ب ذلك ات�ض������اع اأطرافه وغ������زارة مادته 

وتنّوعها. 

 وقد كان لطريقة ابن ع�ض������اكر ونهجه يف 

كتابه اأثرها يف املوؤرخني من بعده. ومن هوؤلء 

عالق  ابن �ض������ّداد )ت�������684 ه�( يف كتاب������ه )الأ

اخلط������رية( فقد خ�������سَّ دم�ض������ق مبجلدة تبع 

فيها ))طريقة اإح�ض������اء احلافظ ابن ع�ضاكر 

أبواباً اأخرى يف ذكر اخلوانق  وتبويبه واأ�ضاف ا

بُّ������ط وذكر املدار�س، ث������م مدار�س الطب،  والرُّ

أبنية كثرية �ضيدت يف اأماكن حول املدينة  وذكر ا

ربا�س، ومل تكن موجودة زمن احلافظ ابن  والأ

أي�ض������اً ابن زخر  ع�ض������اكر(()44(. ومن هوؤلء ا

ربلي )ت�728 ه�(، الذي األف جزءاً خمت�رساً  الأ

يف مدار�������س دم�ض������ق وحماماته������ا، وابن عبد 

الهادي )ت�909 ه�( الذي و�ضع كتاب )البحث 

عن امل�ض������اجد(، والنعيم������ي )ت�927ه� ( الذي 

�ض������نف كتاب )الدار�س يف اأخب������ار املدار�س(، 

وعب������د القادر ب������دران )ت�1346 ه�( �ض������احب 

كتاب )منادمة الأطالل وم�ضامرة اخليال(. 

وقد قام������ت حول ه������ذا التاري������خ حركة 
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من التذييل والخت�ض������ار، فو�ض������ع القا�ضم بن 

ع�ض������اكر، وهو ابن امل�ض������نف ذياًل على تاريخ 

أبيه ومل يكمل������ه، وقام �ض������در الدين البكري،  ا

أبو قا�ضم الربزيل بو�ضع  وعمر بن احلاجب، وا

تذييالت عليه. 

اأما خمت�رساته فكان منها: منتخب القا�ضم 

بن عل������ي بن ع�ض������اكر )ت�600( م������ن الكتاب، 

ومنتخب ال�ض������ّفار يف ثالثة اأجزاء، وخمت�رس 

اأبي �ضامة يف خم�ض������ة ع�رس جملداً، وخمت�رس 

ثان له يف خم�ضة جملدات، واآخر لبن منظور 

)ت�711 ه�������(، وخمت�������رس للذهب������ي، واملنتقى 

من التاريخ لبن قا�ض������ي �ض������هبة )ت�851 ه�(، 

أي�ض������اً، وتعليق من تاريخ مدينة  وتلخي�س له ا

حمد بن علي بن حجر )ت�852 ه�(  دم�ض������ق لأ

 )45(
وغريها.

نَّ كت������اب ابن 
أ وبع������د، فعلى الرغ������م من ا

ع�ضاكر مل يكن اأول امل�ضنفات يف هذا امليدان، 

ومل يكن م�ضنِّفه مبتدع هذا النوع من التاأليف 

= ب������زَّ ابن ع�ض������اكر �ض������ابقيه وجتاوزهم تنوع 

مادة، وتن�ض������يقاً وترتيباً، و�ضعة اأفق، وامتداد 

زمان، وح�ضن ت�ض������نيف بحيث يعّد بحق درة 

التواريخ ودرة يف تاج دم�ضق يف القرن ال�ضاد�س 

الهجري. 

ويبق������ى ه������ذا التاري������خ اأعظ������م التواريخ 

آة تنعك�س  أو�ضعها رواية واإ�ضناداً ،ومرا حجماً،وا

على �ضفحتها �ضورة دم�ضق عا�ضمة اخلالفة 

�ضالمية يف اأزهى ع�ضورها، وميداناً وحباً  الإ

يَّ معطيات 
ي�ض������تقي منه الدار�ضون معطيات اأ

تغطي جوان������ب احلياة يف دم�ض������ق يف القرن 

ال�ضاد�س الهجري مبا فيها من تعليم وم�ضتوى 

اقت�ضادي واجتماعي و�ضيا�ضي. وليبقى هذا 

التاريخ خا�ض������اً بتاريخ دم�ضق وحدها، ولكنه 

�ضالمية على امتداد  يعم جوانب احل�ضارة الإ

اأزمنة متطاولة، ويبقى احلافظ ابن ع�ض������اكر 

اأول م������ن اأخذ على عاتق������ه البحث يف خطط 

ها مبجلّد خا�س يف  ال�ض������ام وعمرانها، وخ�ضّ

�ض������فره العظيم، فاأح�ض������ى مظاهر العمران 

لها يف قوائم خا�ض������ة  الدينية واملدنية و�ض������جَّ

بها. 
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�صاحب ))خال�صة 
 )1(

مني املحبي لو مل يقم ف�صل اهلل بن حمب اهلل والد حممد الأ

مري املنجكي ل�صداقة كانت  ثر يف اأعيان القرن احلادي ع�رش((، بجمع اأ�صعار الأ الأ

�صالم عبد الرحمن بن احل�صام املعروف بح�صام زادة.. ل  بينهما، وباأمر من �صيخ الإ

دبي �صعر هذا ال�صاعر. ن�صاف اإىل ما فقدت اأمتنا من اإرثها الأ
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�ض������واء على حياة  مل اأعرث على ما يلقي الأ

املنجكي اإل يف كتابي املحبي املذكور ))خال�ضة 

ث������ر(( و))نفح������ة الريحانة ور�ض������حة طالء  الأ

احلانة(( وهو قليل ليفي بالغر�ض ول ي�ضفي 

 )2(
ع������الم )) للزركلي(( غليل الدار�ض. اأما الأ

أ�ضار يف نهايتها  فقد اأوجز حياته باأ�ضطر قليلة ا

اإىل ديوان ال�ض������اعر املطبوع عن خمطوطة يف 

أ�ض������ار حممد كرد علي يف  املكتبة الظاهرية، ا

كتابه خطط ال�ضام اإليه اإ�ضارة عابرة. 

ولق������د رجع������ت اإىل الدي������وان املطب������وع، 

والن�ضخة املخطوطة، ولكتابي املحبي جاعاًل 

هديف اإلقاء ال�ضوء على مراحل حياة ال�ضاعر 

وارتباط �ض������عره به������ا والتعريف باأغرا�ض������ها 

ال�ض������عرية، خمتاراً من �ض������عره ما يلقي ال�ضوء 

على مكانته بني �ض������عراء العربية ولئن ق�رصت 

أنني اأنرت �ض������معًة اأ�ضاعت بع�ض  في�ضفع يل ا

أ�ضتار  مالمح ال�ض������اعر الذي ان�ض������دلت حوله ا

كثيفة من الن�ضيان. 

مراحل حياته:

مري  مري منجك اب������ن الأ ول������د ال�ض������اعر الأ

حممد ب������ن منجك بن عبد القادر بن اإبراهيم 

بن منجك الكبري اليو�ضفي ال�رصك�ضي يف دم�ضق 

عام ))007ا(( ه� اأما اأ�رصته فعريقة الن�ض������ب 

غنية بنت اجلوامع والق�ضور، اأما والده فقد 

كان اأمرياً �ض������خياً كبري ال�ضاأن، تقلب يف عدد 

من املنا�ض������ب من زعيم للجند يف ال�ضام، اإىل 

مراء مبدينتي الرقة  اأمري بتدمر، اإىل اأمري لالأ

والره������ا، اأما جده الكبري فق������د كان وزيراً يف 

)3(
م�رص يف عهد النا�رص حممد بن قالوون؟

اجت������ه ال�ض������اعر اإىل حت�ض������يل العلم منذ 

نعومة اأظفاره، فقراأ على ال�ضيخ عبد الرحمن 

العمادي، واأخذ احلديث عن ال�ض������هاب اأحمد 

دب عن ابن  الوفائي واأبي العبا�ض املقري، والأ

�ض������اهني، ولقد وهب الذكاء وح�ض������ن التخيل 

وقوة احلافظة، ف�رصعان ما تفتحت �ضاعريته 

دب.اأما عن �ض������فاته النف�ضية  وتعمق حبه لالأ

فق������د كان ك������رمي النف�������ض خلوقاً متوا�ض������عاً 

حا�ض������ي�ض فاأحبه قرن������اوؤه ومعارفه  مرهف الأ

أف�ض������حوا له مكان ال�ض������دارة يف جمال�ض������هم  وا

ي�ضتمتعون بحديث ))لني العريكة((؟ فتعددت 

جمال�ض������ته اإىل ف�ضل اهلل املحبي والد �ضاحب 

))اخلال�ضة ((: )) فكنت اأجني من مطارحتها 

 .
)4(

عطاف(( بدائع ما�ضات الأ

أبيه اإرث������اً كبرياً، غري  ورث ال�ض������اعر عن ا

أن������ف العمل، ومل يكن  أن������ه على ما يبدو كان يا ا

ل�ض������خائه حدود حتى لقد كان يجود مبالب�ضه 

الت������ي يرتديها فاأتلف ما ترك������ه والده.. حيث 

بداأت املرحلة ال�ض������وداء م������ن حياته. ان�رصف 

م������ن حوله النا�������ض اإل من اأ�ض������فوه الود وهم 

قلة وقل������ب له الدهر ظهر املج������ّن فلزم داره 

فرتة، يفكر يف اأمور حياته، و�ض������ّدت يف وجهه 

بواب جميعاً: الأ

م����اين را���ص��دًا  اأ���ص��ه��رت اأج��ف��ان الأ

امل�رشق منها  ف�صّد  النجاح  �صم�س 
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مام ال�ضلطاين  أ�ضار اإليه الإ ويف هذه الفرتة ا

)) يو�ضف الفتحي(( وكان قريباً من ال�ضلطان 

))اإبراهيم خان (( اأن ينظم ق�ض������يدًة يف مدح 

ال�ض������لطان علّها تكون و�ض������يلة اإىل �ض������يء من 

ماين فنظم ق�ضيدة مطلعها: الأ

ل���و ك��ن��ُت اأط���م���ُع ب��امل��ن��ام ت��وّه��م��ا

تكّرما ي���زور  اأن  ط��ي��َف��ك  ل�����ص��األ��ت 

فبي�ض������ها ل������ه املفت������ي عب������د الرحمن بن 

احل�ض������ام بخطه املده�������ض وترجمها بالرتكية 

عل������ى الهام�ض، ومهد الفتح������ي لدخوله على 

ال�ضلطان، ولكن املقابلة مل ت�ضفر اإل عن خ�ضارة 

ال�ضاعر ديناراً وحيداً كان معه اأعطاه للب�ضري 

ذن.  أبلغه بح�ضول الإ الذي ا

طالت فرته غربة ال�ضاعر يف بالد الروم.. 

أبواباً كثرية.. وا�ض������تبد ب������ه حنني اإىل  ط������رق ا

دم�ض������ق واأهله فيها.. ثم ع������اد دون اأن يدرك 

مطمح������اً، فل������زم داره منقطع������اً اإىل العب������ادة 

والزه������د، ومل يخ������رج اإل قبل �ض������نة من وفاته 

ألفهم منذ ال�ضبا..  حيث التقى بقرنائه الذين ا

أ�ض������هراً ومات عام ))1080((ه�  مر�ض بعدها ا

عن ثالثة و�ضبعني عاماً.. ودفن يف جامع جد 

املنجكني يف ))ميدان احل�ضا((.

اآث���اره: ديوان �ض������عر مطب������وع جمعه كما 

أ�ض������لفت ف�ض������ل اهلل بن حمب اهلل بن حممد  ا

املحب������ي. قال عنه �ض������م�ض الدين الغزي ))اأن 

أ�ض������هرها  هذا الديوان م������ن اأجل الدواوين وا

واأجمعه������ا للمع������اين الغريبة و اأكرثه������ا نفعاً، 

أنه نادر الوجود ب������ل كالعنقاء مفقود((.  بي������د ا
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وي�ض������بهه باأبي فرا�ض وباأبي نوا�ض ولعلَّ ذلك 

أب������ي فرا�ض يف رومياته واأبى  أثر ا نه اقتفى ا لأ

نوا�ض يف اخلمرة والندمان.

اأغرا�صه ال�صعرية:

1- املديح والفخر و�صكاية الزمان:

ينق�ضم مديح ال�ضاعر اإىل ق�ضمني مرتبطني 

اأوثق الرتباط مبراح������ل حياته ففي املرحلة 

وىل حيث كان يتقلب بني اأح�ض������ان النعمة  الأ

كان ي�ضفي مديحه اأخل�ض اأ�ضدقائه و�ضيوخه 

جداد  يق������رن ذل������ك بالفخ������ر بالنف�������ض وبالأ

املنجكيني بل كثرياً ما انتابه �ض������عور بجدارته 

بق�ض������ائد املديح يدبجها له ال�ض������عراء فيقول 

مثاًل:

ال�����ص��ع��ر م���ا ح��ي��ي��ت واإين اأن���ظ���م 

����ص���ع���ار لب����ن ب��ي��ت ت���ه���دى ل���ه الأ

ي���ت���ح���ّل���ى ب�����ي ال������زم������ان حت���ّل���ي

ال���غ�������ص���ن مل������ّ�����ا ي����زي����ن����ه ال�����ن�����وار

أم������ا يف املرحلة الثانية م������ن حياته وبعد  ا

أ يتلم�ض العطاء  اأن ع�ض������ه ناب القدر فقد بدا

أو  ب�ض������عره يقرن ذلك بال�ض������كوى م������ن دهره ا

يقرنه اأحيان������اً اأخرى بتذكري املمدوح مبا كان 

ج������داده من ف�ض������ل. كان عبد الرحمن  له ولأ

بن احل�ضام ))املفتي(( اأوفر املمدوحني حظاً 

من ق�ض������ائد ال�ضاعر فقد مدحه ب�ضبع ع�رصة 

ق�ضيدة ومقطوعة.

أ الق�ض������يدة بالن�ضيب  قال ميدحه وقد بدا

ثم انتقل اإىل ذكر ال�ض������يب الذي وخط فوديه 

على عجل:

ف��غ��ال��ط��ن��ي ال����زم����ان وق�����ال كهل

ال���ع���ن���ف���وان ال�������ص���ب���ا يف  واأي�����������ام 

رب����ع����ن اأ����ص���ي���ب ���ص��ي��ب��ًا اأق���ب���ل الأ

وق���د ده���اين؟ امل�صيب  ع���ذر  ف��م��ا 

ثم يتخل�ض من املطلع تخل�ضاً رائعاً:

طوت اأيدي احلوادث ب�صط الهوى

واأل���������وت ع����ن م���واط���ن���ه ع��ن��اين

وم�����ا ت���رك���ت م����ن ال����ل����ذات ���ص��ي��ئ��ًا

مل��ث��ل��ي غ���ر م���دح���ك يف ال���زم���ان

ثم ميدحه بالعلم وح�ضن احلظ:

ل���ك ال��ع��ل��م ال�����ذي ي�����زري م�����ص��ي��ًا

اليماين بالع�صب  ح��ك��ام  الأ ل��دى 

ل�����ب�����اب ودت ي�����ص��ح��ر الأ وخ������ّط 

ل���و اك��ت��ح��ل��ت ب���ه م��ق��ل احل�����ص��ان

بيات حماولة  أبرز ما نالحظه يف هذه الأ وا

ال�ض������اعر اإيراد معانيه يف قوالب متينة لحظ 

ا�ض������تعماله كلمة م�ض������ياً بدلً من م�ضاًء وهي 

توؤدي املعنى نف�ض������ه ؟ ويف ق�ض������يدة ميدح بها 

عبد الرحمن اخلفاجي وقد لزمه فرتة:

ي��وال��ي��ك��ا اأن  ع��ل��ي��ه  ال���زم���ان  اآىل 

بثانيكا ي��اأت��ي  ول  عليك  يثني 

ت��ن��ف��ذه��ا ف���ب���اأح���ك���ام  ���ص��ط��ا  اإذا 

م�صاعيكا من  فبف�صل  �صخا  واإن 
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ت��ع��ن��و ل��ف��ت��ك ال����زه����اد م��ذع��ن��ًة

مغانيكا ع���ل���ى  الأ امل�����أ  وي��ح�����ص��د 

مدح������ه ال�ض������اعر بالعزة وبال������غ يف ذلك 

فالزمان اآىل على نف�ضه اإل اأن يوايل املمدوح، 

ويبدو اأن ال�ض������حبة انفقدت اأوا�رصها بينهما 

أ بع�ضها  فاإذا به ميدحه بق�ض������ائد عديدة يبدا

أ �ضماء  بالن�ضيب على عادة ال�ض������ابقني ذاكراً ا

مكنة يقول يف املطلع: الأ

بان اخلليط �صحًى عن اجلرعاء 

ف���م���ن امل���ق���ي���م ل�������ص���دة وع����ن����اء ؟

ال��ه��وى يف  �صبحي  اأن  يعلم  اهلل 

����ص���ّي���ان ب��ع��د رح��ي��ل��ه��م وم�����ص��ائ��ي

ث������م ميدحه باملجد والرفع������ة والكرم فهو 

ح������ني متتد يده بالعطاء يتهل������ل وجهه مذكراً 

بي متام: اإيانا ببيت لأ

جم���د ���ص��م��ا ب��ج��ن��اب��ِه ح��ت��ى لقد

ب���ل���غ ال�������ص���م���اء وف���اَت���ه���ا ب�����ص��م��اِء

ت���ن���دى اأن���ام���ُل���ه وي�������رشُق وج��ُه��ه

لء لء وال������������أ ف����ي����ج����ود ب������������الآ

وكما اأ�رصنا من قبل مدح ال�ضلطان اإبراهيم 

خان بق�ضيدة مل يظفر من ورائها بطائل يقول 

يف مطلعها:

��م��ا ل���و ك��ن��ُت اأط���م���ع ب��امل��ن��ام ت��وهُّ

ما تكرُّ ي���زور  اأن  ط��ي��َف��ك  ل�����ص��األ��ت 

فاإنها ُت����ذمَّ  اأن  ����ص���دوَدك  ح��ا���ص��ا 

علقما اأ���ص��ي��ق��ت  واإن  ل���دي  حت��ل��و 

ادي ب���ال���ذي ت��خ��ت��اره ْب ف������وؤ ع�����ذِّ

ل���و ك���ن���َت م��ن�����ص��ي��ا ت���رك���ُت واإمن����ا

وي�ض������تمر ال�ض������اعر على هذا النحو حتى 

ي�ضل اإىل املديح فيتخل�ض منه قائاًل:

ل���وب���ّت اأ����ص���ك���و ظ��ل��َم��ه ل�����ص��ك��وت��ه

�صما من  اأ�صمى  الدهر  هذا  ملليك 

لفت������ح  ال�ض������فن  جتهي������زه  اإىل  وي�ض������ري 

)اقريط�ض(:

قد جهز ال�صفن التي لو �صادَمْت

لتهّدما مل��ح��ة  ب��اأي�����رِش 
)5(

ر���ص��وى

بيات ال�ض������عف  ويالح������ظ من خ������الل الأ

البادي يف معانيها وتراكيبها، ولعل ذلك راجع 

اإىل همود عاطفة ال�ضاعر وعدم اقتناعه بهذا 

املديح. 

أ  أفن������دي(. يبدا وم������ن ممدوحيه )به������اي ا

ال�ضاعر بالن�ضيب قائاًل:

ي�����ّع�����ُد ع����ل����ّي اأن����ف����ا�����ص����ي ذن���وب���ا 

ح��ب��ي��ب��ًا اأف�����دي�����ه  ق���ل���ت  م����ا  اإذا 

واأب������ع������ُد م����اي����ك����ون ال���������وّد م��ن��ه 

ق��ري��ب��ا اأم����ل����ي  م����ن  ب������اَت  م����ا  اإذا 

اأغ��������ار م����ن اجل����ف����ا م���ن���ه ل��غ��ري 

ن�صيبا  يل  اأ���ص��ح��ى  ج��ف��اه  فليت 

واأع�������ص���ق اأع�������َن ال���رق���ب���اء ف��ي��ه 

ول������و ُم���ل���ئ���ت ع���ي���وُن���ه���م ع��ي��وب��ا
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ثم ي�ضتمر على هذا النحو م�ضوراً �ضعف 

حال������ه فيخ������ال ال�ض������ّنور ذئباً، وي�ض������كو دهره 

ويتخل�ض قائاًل: ع�ضى احلظ ي�ضعفني يوماً:

ُي��را���ُس ج��ن��اح حظي  ع�صى ي��وم��ا 

ف����اأغ����دو ق���ا����ص���دًا ���ص��ه��م��ًا وه��وب��ا

ع����زي����زا م�������ص���ت���ف���ادا م����ن ع���زي���ٍز 

ي������������ام ط��ي��ب��ا ك���������ودٍّ اأك���������ص����ب الأ

اأب����ايل ف����  ال�����ص��ح��اب  ����ص���ّن  واإن 

�صكوبا اأ�صحى  ق��د  ن���داه  وفي�س 

نالح������ظ من ذلك اأن ال�ض������اعر كان ميدح 

باملعاين التقليدية التي تعاورها ال�ضعراء؛ مدح 

بال�ض������جاعة والكرم، بعراقة الن�ض������ب والعزة، 

ميان. بالعلم والزهد والإ

مكنة  �ضماء الأ وقد لحظت ذكره املتكرر لأ

يف مطال������ع ق�ض������ائده وجلّها اأمكنة يف �ض������به 

اجلزيرة العربية.. كما كان يلجاأ اإىل ت�ض������وير 

اجلو العام من حوله.

يتبدى ذلك يف ق�ض������يدة ميدح بها املفتي 

أ�ضعد اأفندي: ا

واه�������ا مل���وق���ف���ن���ا ب����رق����َة ث��ه��م��ِد

ِد ب��ن ال��ن��واه��ِد واحل�����ص��اِن اخُل����رَّ

رعبوبٍة احل�صا  َطفِة  ُمْ كل  من 

ِد ت�����زري ب����َخ����ْوِط ال��ب��ان��ة امل����ت����اأوِّ

��ه��ا ُف�����ِق ال�����ص��م��اء ك��اأنَّ ه���ُر يف اأُ وال���زُّ

ِع��ق��ٌد ت���ب���ّدَد يف ف���را����سِ زب��رج��ِد

ثم ينتقل اإىل ت�ضوير حاله راجيا ممدوحه 

األ ين�ضاه:

لت��ن�����َس ع��ب��دا ق���د رم�����اُه ده����رُه

ب�����ح�����وادٍث لت��ن��ق�����ص��ي ب���ت���ّع���دِد

واأن����ا ال����ذي األ��ق��ى ب��ب��اب��ك َرح��َل��ُه

يبغي النجاح واأنَت اأعظُم مق�صِد

وىل من  قلنا اإن ال�ضاعر كان يف املرحلة الأ

حياته يذكر ممدوحيه بف�ضل قومه وجمدهم 

الغابر فيقول مثاًل يف ق�ضيدة ميدح بها عبد 

الرحمن اأفندي:

على اأن قومي املنجكين قد بَنْت

مكانيا ال���ري���ا  ف����وَق  ع��زائ��ُم��ه��م 

وك���م ���ص��ه��دت اأع������داَي يفَّ ب��اأن��ن��ي 

مناغيا للمعايل  مب��ه��دي  ن�����ص��اأُت 

ويف ق�ض������يدة اأخ������رى ميدح بها �ض������عبان 

ُ نف�ض������ه على ت�ضاريف الدهر  )اأفندي( ي�ضبرِّ

معّو�ضاً عن �ضوء حاله باملجد الغابر:

اد على ِف��ع��ال اجل��ايف ��ْرُ ال��ف��وؤ ���صَ

ن���ع���َم ال���ك���ف���ي���ُل ب���ك���ل اأم�������ٍر ك����اِف

�ً مِّ فاأحِمْل على النف�س ال�صعاَب موؤ

ل��ط��اِف م��ن ف�صل رب��ك وا���ص��َع  الأ

اأول�����ص��َت م��ن ق���وٍم اإذا ُذك����َر ال��ُع���

ح����ف؟ ك��ان��وا ل��ه م��ن اأ�����رشِف الأ

وي�ضري اإىل ما �ضادوه من ق�ضور وم�ضاجد:

فهذه والق�صوَر  امل�صاجَد  ���ص��ادوا 

����ص���ي���اف ل���ل���ع���اب���دي���ن وت����ل����ك ل����أ
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وقد يكون قلي������َل الرثاء ولكن ل ميكنه اإل 

اأن يجاري اأ�ضالفه يف البذل، لحظ ا�ضتفادته 

من املعري:

ُه
واإين واإن كنُت القليَل ثراوؤ

ل�ضُت املق�رَص عن ندى اأ�ضاليف

وقد يفخر بق�ضائده يف �ضياق مديحه:

فاإليَك ِمْدحا من نظامي فاخراً

ر يف التاأليف يزري بنظِم الدرِّ

وق������د تبق لعينيه بارقة م������ن اأمل فتتفتح 

نف�ضه للفخر بن�ض������به مذكراً اإيانا باملعتمِد بن 

ندل�ض������ي ال�ض������اعر: يقول  مري الأ عباد ذلك الأ

املنجكي:

ن���������ص����اأُت مب����ه����دي رف����ي����ع ال������ذرا

ى ����ُد ال�����رشَّ �����صْ وح����ويل ال��ظ��ب��اُء واأُ

ووال��������دَي ال�����ص��ه��ُم ف���ح���ُل ال��رج��ا

م�������ُر اأم������ُر ال����ورى ي الأ ل وج������دِّ

اأح����ي����اَءن����ا ال�������ص���ي���ُف  ّي������َم  واإن 

ال���ِق���رى دون  ال�������روَح  ل���ه  ب��ذل��ن��ا 

ول�����ك�����ن اأن������������اخ ع���ل���ي���ن���ا ال����زم����ا

ن وخ�������اَن ع�����ه�����ودًا ل���ن���ا واف�����رى

وي�ض������تمر الطائر الذي ه������وى من عليائه، 

ي�ض������تمر يعاين ال�رصاع الرهيب فتنتابه حالة 

أ�������ض، اأين فخ������ره برجولته اإذ  م������ن القلق واليا

يقول:

م����ن م�صبهي بن ال�صنادي����د الفحول من الرجال

ج����دي ال����ذي مل����ك الب�����د براأي����ه ل باجل����دال 

أين منه قوله:  اأجل ا

فما ا�صمي يف الوجود وما اعتباري 

وم�����ا ق������دري ي���ك���ون وم�����ا حم��ل��ي

اخ��ت��رمت اإذا  ق�������لِّ  الأ م���ن  اأق������ّل 

ذلِّ الأ م����ن  اأِذلُّ  ب����ل  وج�������ودي 

ن�ضان  أو قل اإنه جهل الإ يام.. ا اإنها ق�ضوة الأ

مري املنجكي  ي������ام.. كان الأ مبا تخبئه ل������ه الأ

أو يتخيل ذل������ك ومعه  ي�ض������عد �ض������لم املج������د، ا

�ض������الحان اثنان العلم وال�ض������يف، وعلى فمه 

مل: ابت�ضامة عري�ضة هي ابت�ضامة الأ

ُع����������ّدُة امل�����ج�����ِد ي���������راٌع وح�������ص���اْم

وث���م���اُر ال�����ص��ك��ر ي��ج��ن��ي��ه��ا ال���ك���راْم

����ص���ي���اء يف مم��ن��وِع��ه��ا اأع�������ذُب الأ

ال��غ��رام م��ى يحلو  وب��اإع��را���س ال��دُّ

الُع� ك�صب  يف  ���ص��ه��راَن  ي��ب��ْت  م��ن 

َم ال���غ���م�������سُ ع��ل��ي��ه وامل���ن���ام ُح��������رِّ

أم������ا اإذا �ض������كا بع�ض خالنه �ض������وَء الدهر  ا

آة تعك�ض ما ن�ضنع اإن �ضوءاً  اأجابه اإن الدنيا مرا

واإن ح�ضناً:

���ه���ْم ب��ال�����ص��وء ده������َرك اإن���ه ل ت���تَّ

�صداه منه  �صداك  يجيب  جبٌل 

م���راآت���ك ال��دن��ي��ا وف��ع��ُل��ك ���ص��ورٌة

ال�����ص��ن��ع��اُء واحل�����ص��ن��اء؟ ف��م��ا  فيها 

أيامه ويحجب  أ ال�ضواد يغ�ضى ا وحينما ابتدا

أيامه  مل �ض������ار يخاطب حظ������ه وا �ض������م�ض الأ

قائاًل:
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م��ه��ً� ���ص��ف��ي��ن��َة اأي���ام���ي ل��ع��لَّ ب���اأن

وال��َك��َرِم طِف  اللُّ ري���اُح  ي��وم��ًا  تهبَّ 

مدركًة ل�صِت  رفقًا  حظوظَي  ويا 

َم الرحمُن يف الِقدم غَر الذي َق�صَ

ولكن الفقر غ������ري النا�ض من حوله، واملال 

الذي ل يحل مكاناً يف جنان ال�ضخي،ي�ض������غل 

عقول اللئام فاحر�ض عليه ليهابوك:

ال��ت��ي وال����دن����ان����َر  ال�����دراه�����َم  اإن 

ُي�����زري ب���اأب���ن���اء ال���ك���رام َذه��اُب��ه��ا

خ��ْره��ا ُع���ّدًة ه��ي ك��احل��ج��ارِة ف��ادِّ

ل��ت��ه��اَب��َك ال���ق���وُم ال��ل��ئ��اُم ك���ُب��ه��ا

اإنه������ا جترب������ة مريرة ولكن ال�ض������اعر يعلل 

نف�ضه قائاًل اإنه مل يكن لري�ضى بالبخل طريقاً، 

أيها الزمان: كب عليك ا والعتب الأ

وما كان يدنو الفقر مني َلَو اأنني

�صافُل بالبخل ر�صيُت كما تر�صى الأ

زم����اُن حم��ارب��ا ي��ا  ت�����ص��وُل علينا 

م��اج��ِد يف ِح��لِّ ك��اأن��ك يف ق��ت��ِل الأ

 اإنه �ض������اعر. وال�ضعراء مذ كانوا لي�ض لهم 

ن�ض������يب يف ه������ذه الق�ض������مة الدنيوي������ة، حتى 

ما ي�ض������فون م������ن جمال، ل يحظ������ون منه اإل 

عالن ليفوز به غريهم: بالكت�ضاف والإ

دهَرهم اأف��َن��وا  ال�صعراء  اأرى  اإين 

يف و���ص��ِف ك���لِّ ح��ب��ي��ب��ٍة وح��ب��ي��ِب

وا ومل يحَظوا بو�صٍل منهما وم�صَ

�����ٍف ون���ح���ي���ب �����ٍف وت�����ل�����هُّ ب�����ت�����اأ������صُّ

له  و�صفوا  مَب��ْن  يحظى  و�صواهُم 

الرغيب يف   )) ال��ق��واد   (( َف��ُه��م 

لكنما )) القّواُد(( تظفُر بالعطا

وه���م مب��ق��ِت ال��ن��ا���سِ وال��ت��ك��ذي��ب

وبعد جتربته م������ع النا�ض الذين تنكروا له 

يندم على كثري من ق�ضائد املديح التي دبجها 

ملن ل ي�ضتحقها:

�صعٍر مدحُت به اهلَل من  ا�صتغفُر 

لِل الزَّ اأعَظِم  من  مديُحُهُم  قومًا 

2- الغزل والن�صيب:

مري منجك نف�ضاً نّزاعة  منح ال�ض������اعر الأ

اإىل الله������و مغرم������ة باجلمال، ووه������ب النعمة 

واجلاه والفراغ، اأ�ض������ف اإىل دلك رقة �ضعوره 

واأحا�ضي�ضه، فال عجب اأن ين�رصف اإىل تذوق 

ق   اجلمال، و�ض������ف احل�ضن.. �ض������واء يف تنا�ض

ألوان الطبيعة، اأو يف تنا�ض������ق ق�ض������مات وجه  ا

املحبوب واأو�ض������اله، ولقد ا�ض������تهلَّ كثرياً من 

وائل،  ماً خطا الأ ق�ضائد املديح بالن�ضيب مرت�ضرِّ

فللن�ضيب يف نََف�َضه وقع حمبب.. فال غرور اإذا 

أينا نف�ض������ه الغزيل يطول ويربو على غر�ض  را

حيان. الق�ضيدة ذاته يف كثري من الأ

مر فقد  وقد �ض������بق الكالم على ه������ذا الأ

اأوردت املطالع الغزلية قا�ضداً تبيان ذلك. 

ولقد اأعطانا ال�ض������اعر �ض������ورًة عن نف�ضه 

الغي������ور املفرط������ة احل�ضا�ض������ية، يف كث������ري من 

أ�ضعاره، حتى اإنه ليتم�ض������ك باملحبوب، ويغار  ا
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عليه من ل�ض������انه وقلمه، وي������راه متخياًل بعني 

فكره:

ل�����ص��اين م���ن  و���ص��ف��ُت��ك  اإذا  اأغ������ار 

وم����ن ق��ل��م��ي ع��ل��ي��ك وم����ن َب��ن��اين

ف���اإن ح��ج��ب��وك ع��ن عيني ف��اإين

م��ك��اين م���ن  ف���ك���ري  ب���ع���ِن  اأراك 

وهو يف �ض������عره الغزيل يبدي روحاً حزينة 

تتذل������ل للحبيب وترجوه اأن يجود بالو�ض������ال، 

يقول يف اأحد املطالع الغزلية:

اأدارا م����ا  َط������ْرُف������َك  ع���ل���يَّ  اأداَر 

َع���ق���ارا اأ���������رشْب  ومل  ف���اأ����ص���ك���َرين 

��م��ن��ي ال��ُب��ك��ا م��ن��َك ال��ت��ن��ائ��ي وع��لَّ

ين ال����ه����وى م���ث���ً� ف�����ص��ارا و������ص�����رَّ

ول�������ول اأن��������َت م����ا ����ص���ل���م���ُت ق��ل��ب��ي

ن���ارا ف��ي��ه  ت���ذك���ي  ������ص�����واِق  اإىل الأ

����رشج���ًا ي��������ام  الأ يل  ْت  �����دَّ ������صَ ول 

ول ق��ط��ع��ْت ب��ي ال��ع��ي�����ُس ال��ِق��ف��ارا

جفان.. يفني يف حبه  اإنه �رصيع خمرة الأ

أنه مل  نف�ض������ه.. ويبكي البعد والهج������ر، ويبدو ا

يكن له مثال ين�ضج حوله معانيه وحبيب واحد 

تتعلق به اآماله وق�ض������ائده، واإمن������ا كان طرياً 

ينتقل من فنن اإىل فنن، �ض������اعياً وراء احل�ضن 

فهو ي�ض������بيه بدر من ))ا�ض������كدار (( ين�ضى يف 

بعاد: حبه نف�ضه فت�ضيع منه الأ

اأوار يف  ادي  ف��������������������وؤ األ���������ق���������ى 

�������������راه م������ن ا�����ص����ك����دار ق�����م�����ٌر �������صُ

ب����ذ ع���������ِل���������َق���������ْت  ل����������و  واأودُّ 

ي����ِل ال���وع���ِد م��ن��ه ي����ُد ان��ت��ظ��اري

اأت������������������������راه ي�����������������دري ب�������ال�������ذي

دار؟ غ����������ُر  اأم  ق�����ا������ص�����ي�����ُت�����ه 

اأغ����������������������دو ب�����������ه ح����������������������راَن ل

ي���������ص����اري م������ن  ي����ي����ن����ي  اأدري 

وقد ينهج يف بع�ض ق�ضائده منهج الغزل 

املادي م�ض������بهاً قد احلبيب بالق�ض������يب وخده 

قحوان  بالورد و�ض������دغيه بالبنف�ضج وثغره بالأ

أة يرتب������ط يف ذهنه دائماً بجمال  فجمال املرا

الطبيعة النباتية:

ذو ع����ذار ك���اأن���ه ظ��ل��م��ُة ال�����رشك

ي����������������اُن �����������ُه الإ ووج����������������ٍه ك�����������اأنَّ

دغاه �صَ والبنف�صج  ال���ورُد  ه  خ���دُّ

ق������ح������وان ل���ع���ي���ن���ي وث�������غ�������ُرُه الأ

اأما و�ضيلة ال�ضاعر اإىل ذلك فوزن راق�ض، 

أ�ض������لوب �ض������احر، يتميز بالرق������ة املتناهية،  وا

لفاظ خمتارة بعناية واملعاين ل ي�ض������وهها  فالأ

ولع �ضديد بال�ضنعة لحظ ذلك يتواءم والرقة 

واللني املتناهيني ملن يتغزل به:

م����������������ُل  ت�������ن�������اه�������ى ع��������ن��������ده الأ

وق���������������������رشَّ دوَن��������������������ه ال�������ع�������ذل

ر�����������ص����������ًا ي��������ف��������رُّ ع����������ن َب����������������َرٍد

ت��������ك��������اد ت��������ذي��������ُب��������ُه ال������ُق������َب������ل

ي������خ������ام������ُر ِع�������ْط�������َف�������ه َث�������َم�������ٌل

ي������������ي������������ُل ب��������������ه وي��������ع��������ت��������دل
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اأب�������������������رَزُه اخل����������������دُر  م��������ا  اإذا 

�����ن�����ُه امُل��������َق��������ُل ت�����ن�����اه�����ب ح�����������صَ

َت�����َل�����ف�����ي يف  اأغ���������������������راه  ل������ق������د 

������ُل  ��������ص�������ب�������اٌب ن���������ا����������رٌش َخ�������������صِ

وق����������������دٌّ ح�������������������ص���������ُوُه َه��������َي��������ٌف

ُه َك�������َح�������ُل َوط���������������������ْرٌف ِم������������ل������������وؤُ

أو يق������ول ولحظ رقة الكلمات تتنا�ض������ب  ا

مع ماق�ض������د اإليه من رقة احلبيب حتى ليكاد 

ي�رصب بالنظر:

و���������������������ص��������������������ادٍن اأرك����������ب����������ن����������ي

ه��������������������واُه َط������������������������ْرَف اخل�����ط�����ر 

م����������ه����������ف����������ه����������ٍف م�������ب�������ت�������ه�������ٍج 

���������ْوء ال������ق������م������ِر ي��������ه��������زو ب�������������������صَ

ي�������������������رشَب���������ُه اأن  ي�������������ك�������������اُد 

ن�������ظ�������ري  ى  ت��������������ب��������������دَّ اإذا 

ول يغينب عنا براعة ال�ض������اعر يف اختيار 

وزان اخلفيف������ة حينما يط������رق باب الغزل،  الأ

اأما معانيه فهي التي توارد عليها ال�ض������عراء، 

ولكنه �ض������بكها يف قالب رائع فبدت كاجلديدة 

واملبتكرة.. وقد لفت نظري كرثة املقطوعات 

الق�ض������رية يف ديوانه والتي مل تخل من لفتات 

جميلة كقوله:

حتى ال���دلِّ  م���اَء  احل�صن  �صقاها 

م����ن ال����ك����اف����ور اأن���ب���َت���ه���ا ق�����ص��ي��ب��ا

ك�����ادْت امل���������راآة  اإىل  ن���ظ���رت  اإذا 

ت�����ص��قُّ حل�����ص��ن��ه��ا م��ن��ه��ا اجل��ي��وب��ا

وقوله:

اأه�����دى ح����م����راَء  ت���ف���اح���ٍة  وذي 

�صحبي دون  ح��ب��ي��ب��ي  ب��ه��ا  اإيّل 

وم�����دَّ ب��ه��ا ي�����دًا ن���ح���وي ف���ظ���نَّ ال���

ق��ل��ب��ي رّد  ق�����د  اأن���������ه  ع������������واذُل 

وقوله:

معانقي ب���اَت  ال��ك��اف��ور  م��ن  �صنٌم 

ِم وت�����ك�����رُّ ت���ع���ف���فٍّ  ح���ل���ي���ت���ِن  يف 

و�صلِه يف  ه��ج��رِه  ل��ي��ل��َة  ف��ذك��رُت 

كالعندم اأدم��ع��ي  ب��ق��اي��ا  ف��ج��رْت 

جيِدِه يف  مقلتي  اأم�صُح  فطِفَقُت 

م اإذ ع���ادُة ال��ك��اف��وِر اإم�����ص��اُك ال��دَّ

ويحت������ج املحب������ي على هذا املعن������ى، اإذ ل 

يج������وز اأن يدن�ض كاف������ور جيده ب������دم عينيه، 

ويقرتح عليه اأن يقول:

فجعلت عيني حتَت اإخم�سِ نعِلِه

م ال��دَّ اإم�����ص��اُك  ال��ك��اف��ور  �صيمُة  اإذ 

ولكن احلب مل يكن دوماً عذاباً لل�ض������اعر، 

ف������ال يعدم لقاءات تت�ض������م باخل������وف واخلدر 

أبرع ت�ضوير: الذين ي�ضورهما ا

امل���ن���ى اإل  ل������ذة  م�����ن  م���اب���ي���ن���ن���ا 

����ص���واِق ������ص�����واِق ب���الأ وت���ع���ان���ُق الأ

كا�صٍح ِخفيَة  الحل���اِظ  وت��رام��ُق 

ع������ن������اِق ب����ت���������ص����ارٍع وت����ل����ف����ُت الأ

اتبع ال�ض������اعر من تقدمه يف جمال الغزل 
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باملذكر، فاأدىل بدلوه بني الدلء. ي�ض������ور هنا 

كلفه بغالم ا�ضمه زكريا قائاًل:

ك����ل����م����ا رح����������ُت ذاك�������������رًا زك����ري����ا

ع�������اَد ق���ل���ب���ي م����ن ال�����غ�����رام م��ل��ّي��ا

ر������ص�����اأ ك����امل����ه����اة ج�����ي�����دًا وحل���ظ���ًا

وق�������ص���ي���ٌب ُي�����ِق�����لُّ ب��������درًا ���ص��ن��ّي��ا

أ�ض������لوب  وهك������ذا يظهر لن������ا مما اأوردناه ا

ال�ض������اعر الرقيق الذي ات�ض������م بجمال الطبع 

ورونق الت�ضنيع: 

3- اخلمرة والو�صف والغناء:

غرا�������ض الثالث������ة  ق�ض������دت اإىل رب������ط الأ

أنها كثرياً ما  واحلدي������ث عنها جمتمعه ذل������ك ا

م������ري املنجكي مبجال�ض  أ�ض������عار الأ ترتبط يف ا

اللهو التي كان يح�رصه������ا، حيث كانت غالباً 

جتري يف اأح�ضان الطبيعة تدور فيها كوؤو�ض 

الطاّل وي�ض������تمع الالهون اإىل اآلت الطرب اأو 

الغناء ولي�ض اأدل على ما اأقو ل من قوله:

واب����ت���������ص����م ال����������ورد ف������ك������ادْت ل��ه

ج���اْج ُق ال������راُح ق��م��ي�����سَ ال���زُّ مت�����زِّ

ويتحدث املحبي عن و�ضف اخلمرة عند 

ال�ضاعر قائاًل:

))وقد ا�ض������تهر ل������ه يف املدامة والندمي ما 

ي�ض������لي. عن لطف احلديث، و�ضفو الندمي مع 

أنه ما عاقر عق������اراً، ول وهب ملجل�ض وقاراً،  ا

فهذا ما �ض������معته من فيه، ومل ينقل عنه يف ما 

اأعلم �ض������يء ينافيه((. ولكن ال�ضاعر يكرث من 

و�ض������فها اأو�ض������افاً تنم عن الوقوع يف هواها. 

ويك������رث م������ن الدع������وة اإىل جمال�ض������ها. كما اأن 

ظروف ال�ض������اعر، واإ�رصافه، وطبيعة دم�ض������ق 

اجلميلة التي قرن و�ض������فها بو�ضف اخلمرة، 

يرجح عندي انغما�ض������ه يف اللهو قال �ضاعرنا 

ي�ض������ف الربوة وطيوره������ا العازفة عن الدف 

:
)6(

واجلنك

ال�صحائُب عنا  ح��ّي��ت��ِك  اأرب��وَت��ن��ا 

ر�س عٌن وحاجب فاأنَت لوجه الأ

مولعًا فِّ  ب��ال��دُّ يُد  الغرِّ فاأ�صوُدك 

عجائُب منه  باجَلْنِك  لنا  تبدت 

فاإذا اأقبل الربيع طابت النزهات وارت�ضاف 

ال�ض������هباء، متتزج ل باملاء ب������ل بريقة حمبوب 

اآ�رص، يف اإطار من اجلمال البديع على اأحلان 

طيار: الأ

واف����ى ال��رب��ي��ع ف��م��ا ع��ل��ي��ك ب��ع��اِر

ارت�����ص��اُف ُعقار ال���ِع���ذاِر ول  َخ��ْل��ُع 

�صهباء لي�س يجوز عندي مْزُجها

ِم���ع���ط���ار �������ص������ادٍن  ب����ري����ق����ِة  اإل 

تدُع الدجى �صبحًا اإذا هي اأُبرزْت

ن�����وار ف��ك��اأمن��ا اع���ُت�������رشْت م���ن الأ

ركبت ُج��ْن��ك��ا  الغ�صن  اأع����اَد  ط��ٌر 

م�����ط�����ار اأوت��������������اُره م�����ن ف�������ص���ة الأ

اإنها �ضفات اخلمرة التي تعاقب ال�ضعراء 

أبا نوا�������ض اإمامهم  على اجرتاره������ا، جاعلني ا

كب، فال عجب اإذا �ضبهه بع�ضهم به. الأ

أناني������اً فيبيح لنف�ض������ه  ومل يك������ن ال�ض������اعر ا
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اأن يتمت������ع بالل������ذة وحده، واإمن������ا كان يقتفي 

أث������ر اخليام يف الدع������وة اإىل رواج مذهبه يف  ا

ارت�ضاف، القهوة، فيدعو ندميه والنا�ض كافة 

اإىل جمال�ض������ها، قبل اأن ينق�ضي عهد ال�ضباب، 

ويباغتهم امل�ضيب:

يقول: 

اأْن  فانه�س لتغتنَم ال�صبيبَة قبل 

ك��دار ب��الأ ال�صفَو  امل�صيُب  ي��رم��ي 

ويقول: 

ُن�������سِ داع��ي��ٌة ن��ب��ه��ت��ُه ودواع�����ي الأ

اإىل الّط� وب�صُر ال�صبح قد هتفا

ف��ق��ام م��ن ن��وم��ه و���ص��ن��اَن حت�صُبه

فانك�صفا الغيُم  عنه  َع  تقطَّ بدرًا 

فر�صًا وانتهْز  وخْذها  هاِت  وقال 

خلفًا ينق�صي  ل��زم��اٍن  ت���رى  ف��م��ا 

مباذا تختلف ه������ذه الدعوة وتلك احلجج 

عما يدعو اإليه عمر اخليام يف بيتيه التاليني 

من رباعياته ) ترجمة ابراهيم العري�ض(: 

اأف�����ْق ي���ا ن����دمي ا���ص��ت��ه��ّل ال�����ص��ب��اح 

وب����اِك����ْر ���ص��ب��وَح��ك ن���ْخ���َب امِل�����ْح

ف��م��ك��ث��ك ب����ن ال���ن���دام���ى ق��ل��ي��ٌل

واح ال��������رَّ ب����ع����َد  ل����ك  رج����ع����ٌة  ول 

أ�ضعاره.. فيغرينا  وتتكرر هذه الدعوة يف ا

قناع اخليامي،  أ�ض������لوب الإ ب�رصبها م�ضتخدماً ا

فاحلي������اة زائل������ة وعلينا اغتن������ام اللذات قبل 

فوته������ا، م�ض������يفاً مغريات اأخ������رى فالطبيعة 

جميلة اكت�ض������ت حلاًل من �ض������ند�ض، وال�ضاقي 

معتدل القوام:

قم هاِتها فانتهاُب العي�س مغتَنٌم

م���ن ك���فِّ م��ع��ت��دٍل يف خ���ِر اإّب�����اِن

حيُث الريا�س اكت�صْت من �صند�ٍس ُحَلً�

)7(
َج���ْت ب��ي��واق��ي��ِت وِع��ق��ي��اِن وُت���وِّ

وقد ي�ض������ف جمل�ضاً يف ح�ض������ن الطبيعة، 

�ضماع وكوؤو�ض  يغرد الطري، وي�ض������نف الناي الأ

الراح تدار اإىل فلق ال�ضبح:

اأيكٍة اب��ُن  فيها  ب��اَت  ن�ٍس  اأُ ورو�صِة 

��ُف ُد ال���ن���اُي ال���ّرخ���ي���ُم ي�����ص��نِّ ي���غ���رِّ

� بالطِّ ب��اري��ق  الأ عرانُن  فظلَّت 

اإىل اأن بدْت كافورُة ال�صبح ترُعُف

أيام  كما ق������د يعود بالذاكرة القهق������رى اإىل ا

ن�ض يف اأحد الق�ضور  ال�ض������باب فيتذكر مغاين الأ

غ������راء كلها،  املنجكي������ة توفرت فيه و�ض������ائل الإ

فال�ض������بيبة ندي������ة، والريا�ض تغن������ي حمائمها، 

أ�������ض لوؤلوؤة يف  واخلم������رة رقت يف كوؤو�ض������ها، الكا

بيا�ض������ها، واخلمرة ياقوتة يف حمرتها، يديرها 

جفان �ضحار، فيدعو له بال�ضقيا قائاًل: فاتن الأ

مر بوادي الرقمتن �صقى ق�رَش الأ

رب���اك عني م��ن ال��و���ص��م��يِّ م���دراُر

ك��م م��ّر يل ف��ي��َك اأي����اٌم ه��واج��ُره��ا

اأ������ص�����ائ�����ل ول����ي����ال����ي����ه����نَّ اأ�����ص����ح����ار

حيث الريا�س تغنيني حماُئمها

يل جاُر
 )8(

نطوُر بالدفِّ واجُلْنِك وال�صَّ
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��ْت يف زجاجتها رقَّ امل��دام��ُة  حيث 

ار ج���ف���اِن �صحَّ الأ ف��ات��ُن  ي��دي��ُره��ا 

ٍة ل��وؤ ل��وؤ ق�رِش  يف  ف��ِرغ��ْت  اأُ ياقوتٌة 

ِب منها ال��ن��ور وال��ن��ار ْ ف����َح ل��ل�����رشَّ

حيان  اأما ال�ض������اقي في�ضفه يف كثري من الأ

بفتور الأحلاظ يجود على ال�رصب بوجنتيه:

جِن  اللُّ كاأ�ِس  ال��راح يف  هّب يجلو 

العار�صْن حل���اظ خ��ايل  الأ ف��ات��ُر 

������ى و������ص�����ق�����ان�����ا ق�����ه�����وًة  وحت�������������صّ

الَوجنتن ورِد  م���اِء  م��ن  ُم���ِزَج���ْت 

واإذا طال ال�ض������هر، وكحل النعا�ض عينيه، 

هبَّ ال�ض������اعر يدعوه اإىل اليقظ������ة، فانتهاب 

العي�������ض مغتنم كما يقول. اأما مل������اذا يريد اأن 

أو يقدم  ي�ضتيقظ ؟ فليجود عليه بكاأ�ض اأخرى ا

اإليه ثغره يطبع عليه القبالت:

���َك �����ْه ج����ف����وَن����َك م�����ن ن���ع���ا����صِ ن�����بِّ

���ْك ب���ك���ا����صِ اأو  ب����ري����ِق����َك  وا����ص���م���ح 

������ب������وح ف����ه����اِت����ه����ا  ط������������اَب ال�������������صَّ

وا����رشْب معي ))ب��ح��ي��اة را���ص��ك((

أ�ضلوب تقدميها  ومن دعواته التي تفنن يف ا

وو�ضف خمرتها:

ي����ان����دي����ي امل����������دام����������َة  اأِدْر 

ح��������م��������راَء ك�������اخل�������دِّ ال����ل����ط����ي����ِم

ج������ى ال������دُّ ُج�����������ّن  اإذا  واأق���������������ْم 

ي�������������ًا ظ�������������لَّ ال��������ك��������روم م�������������ردِّ

وكثرياً ما ي�ض������ف ال�ضاقي غالماً ذا قرط 

يجود بالراح وبالقب������الت، فيتبادلن ثغريهما 

وكاأ�ضيهما:

ب��ري��ِق ذا قرط م��ت��ّوُج ال���راِح ب��الإ

م��ث��ُل ال���ه����ل ل���ه اجل������وزاُء ُزّن�����اُر

ي�صقي واأَ�صقيه من ثغٍر ومن قدٍح

ف��ِم��رب��اٌح وِم�����ص��اُر ال�����ص��ب��اِح  اإىل 

4- الروميات:

قلنا: اإن ال�ض������اعر ظل منغم�ضاً يف لهوه.. 

غري عابئ بت�ض������اريف الزمان.. م�ض������تمراً يف 

بذله و�ض������خائه، مب������ذراً ما تركه ل������ه والده.. 

فيجود مرًة بق�رصه.. وهذا على �ض������بيل املثال 

حمد با�ضا املعروف  _ يف الوادي الأخ�رص لأ

بالكوجك.. فاإذا املوروث ينفد والفاقة ت�ضتد 

وما من مورد من عمل.. فيتجه ال�ض������اعر اإىل 

الروم، بع������د اأن اأعياه طلب الرزق يف موطنه، 

يغريه بذلك وعود تلقاها.. ويف الطريق ي�ضوغ 

ذهابه قائاًل:

َق ال�صاِم عو�صتني بالروم عن جلَّ

ان����ق�����ب ذاُت  ل����ل����ده����ر  اأم�����������وٌر 

ن��دي��ي اأراُه  ال�����ذي  ال����ن����دمُي  ل 

���رشاب��ي ال���������رشاُب  ول  ذراه������ا  يف 

و�صِف يف  النف�س  ��ُل  اأع��لِّ اأين  غ��ر 

ج�������لِّ ال��ب��اب ُع����� امل�����ص��ط��ف��ى الأ

يام وتكر  ويحط الرحال هن������اك.. متر الأ

ما�ضي في�ضعر اأن مقدمه مل يكن موفقاً، واأن  الأ

مل يف نف�ضه يتبدد، ولكنه يعزي نف�ضه فهو  الأ
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طموح ل ير�ض������ى بالكثري فكيف يقنعه القليل 

يف وطنه، ويتح�رص على �ضبابه وجمده:

ال�����������ص�����ب�����اِب زم�����������ن  ع������ل������ى  اآٍه 

ال�����ظ�����ل�����ي�����ِل ذاَك  �����������ِه  وظ�����������لِّ

����ص���ه���ام���ت���ي درُع  ُي���������ْغ���������ِن  مل 

ع�������ن َط�������������رِف ف��������ّت��������اٍن ك���ح���ي���ل

ث������ي������ُل ِط�����������ْريف ه������و امل������ج������ُد الأ

ال����رح����ي����ِل ع����ل����ى  ع������زم������ُت  اإذا 

ت����ت����ه����اف����ُت ال����ب����ي���������سُ احل���������ص����اُن

ع����ل����ى ال������ن������ع������اِل ل��������دى ن������زويل

م������ن ل����ي���������س ي����ق����ن����ُع����ه ال����ك����ث����ُر

ف����ك����ي����َف ي����ر�����ص����ى ب���ال���ق���ل���ي���ل؟

ولكن ال�ضوق يع�ض������ف به.. ويزيد عذابه 

ف�ض������له املتوا�ض������ل الذي اأ�رصنا اإليه يف مطلع 

هذا البحث، فري�ض������ل ر�ضائل تعج بال�ضوق اإىل 

وطنه واأهله حاثاً ابنه على اأن يتبع الر�ض������الة 

باأخرى، نادماً على رحلته الفا�ض������لة، �ض������اكياً 

حظه التاع�ض:

ا�صتياقي طال  اإليك  ابني  اأحمد 

وزف��������ٌر ق����د َج�������دَّ يف اإح����راق����ي

بع�سٍ اإث����َر  بع�صها  ال��ك��ْت��َب  اأت��ب��ع 

�����ص����ف����ي ب���ه���ا اأح����داق����ي ف��ل��ع��ل��ي اأَ

اأح���م���َق ال�����ص��ع��ي ك��ن��ُت ب��ل اأح��م��َق

كُب يف اإق�ق الراأي اإْذ �رشت جُمّدًا والرُّ

جبُت كلَّ الب�د اأح�صُب اأن احلظَّ

���������ص��������واق الأ يف  ي������ب������اع  ��������ص�������يٌء 

ك������فَّ ون��رج��و ق����ْم ب��ن��ا ن��ف��ت��ِح الأ

ن����ع����م����ًة م�����ن م������واه������ِب اخل�������ّ�ق

لقد تخلى عنه احلظ. وكي نتفهم ظروف 

ال�ضاعر النف�ضية ونتقبل هجومه املتكرر على 

احلظ، دعونا نذكر واقعة جرت لل�ض������اعر يف 

بالد الروم، فقد كان له جار من اأهل الي�ض������ار 

أو قابله.. وقد كان له �ض������ديق  مل يتفق اأن زاره ا

يعرف رجاًل مقرباً من ال�ض������لطان، ذكر له ما 

يعانيه ال�ضاعر من فاقة، واتفقا اأن يزوراه يف 

مكانه..

وحينم������ا ا�ض������تقر عنده الرج������الن فوجئ 

بجاره الرومي يقدم خدمه ومائدة يعجز عن 

تقدميها الوزراء.. وتن������اول الرجالن الطعام 

وال�������رصاب اإل اأن املقرب من ال�ض������لطان ذهب 

مغ�ض������باً، غري م�ض������دق اأن ما قدم له كان من 

جار ال�ضاعر، ولي�ض من ال�ضاعر ذاته ف�ضاعت 

أو�ض������كت تتدىل  فر�ض������ة ال�ض������اعر يف نعم������ٍة ا

قطوفها.

أبو فرا�ض ته������اوَن ابن عمه يف  لقد �ض������كا ا

فدائ������ه وعتب علي������ه.. فال عجب اأن ي�ض������كو 

�ض������اعرنا ويعت������ب على دهره مل������ا يجرعه من 

الغ�ض�ض:

ك����ِب����ٌد ت�������ذوُب وَع���������ْرٌة ت���رق���رُق

ُق ���ٌت ن��ح��و احِل���م���ى وت�������ص���وُّ وت���ل���فُّ

ب��������اِب م����ذّل����ٍة وت������ذل������لٌّ يف ك������لِّ 

م����ٍر يطرق ُي��رج��ى لأ م��ن  اإذ ع���زَّ 
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م���اين را���ص��دًا ���ص��ه��رُت اأج��ف��اَن الأ اأَ

امل�رشق منها  دَّ  ف�صُ النجاِح  �صم�س 

ويهل ))نوروز(( بعد �ض������تاء قا�ض، وتخرج 

احل�ض������ان بعد طول احتجاب، ولكن ال�ض������اعر 

املولع باحل�ض������ن ي�رصفه ع������ن اجلمال هموم 

لح�رص لها.. لقد حطم �ضوء احلظ جناحيه، 

حزان: وا�ضت�ضلم لقدره ي�ضويه �ضياط الأ

))نوروز(( ل كنَت، قلبي فيَك مكروُب

حمجوُب والبدُر  طالعٌة  ال�صم�س 

ٌن ح�صَ بينهم  وم��ايل  احل�صان  اأرى 

ال��ع��ُن حمبوب م��ا ك��لُّ م��ا نظرْته 

اأبغي القياَم و�صوُء احلظ يقعُدين

مغلوب املحتوَم  القدَر  غالَب  من 

ويف ق�ض������يدة اأخ������رى يذكر �ض������بيته وما 

يعانون من �ضنك، فيتمزق قلبه، ويذكرنا باأبي 

فرا�ض.. يقول:

َن�����زوُع دي����اٍر لاأن��ي�����سٌ ول���ص��ح��ُب

الُعْتُب ُي��ِع��ُب��ُه  لي�س  ده��ٍر  وع��ات��ُب 

خلّيًة اأ���ص��ح��ْت  ب��ال�����ص��ام  م��ن��ازُل��ه 

حكْت ج�صَمه اإذ �صار عن ج�صِمه القلب

ال���غ���داة رهينٌة ل��ه ���ص��ب��ي��ٌة ع��ن��د 

ومد معُهم من فرط لهفتهم �صبُّ

ه��م ���رشُّ ��َظ  ت��ي��قَّ ن��ام��وا  اإذا  ِع�����راٌة 

��ل��ُم��ه��ُم َح���ْرُب ف��اأم��ُن��ه��ُم خ���وٌف و���صِ

ثم يعر�������ض باأولئك الذين علل������وه بوعود 

كاذبة:

ُغ�������ِرْرُت ب����اأق����واٍم وع����وُده����ُم هبا

مترُّ َجهامًا وا�صُمها عنَدهم �صحُب

�صعيهم لطالب  بالدعوى  يلبون 

ر�س لنكبوا ولو �صاهدوا فل�صًا على الأ

طبيبه ع��ل��ي��ً�  قبلي  م��ن  اأر  ومل 

�صقيُم اختباٍر لي�س يعرف ما الطبُّ

وي�ضتمر �ضاكيا اإىل اهلل م�ضابه، م�ضتنجدا 

به على اأحزانه، ويزيد عذابه موت ابنه الغايل 

اأحم������د، فيتوجه اإليه باأبي������ات تنب�ض باحلزن 

العمي������ق، طالباً اأن يعريه دموع������اً فقد جفت 

ماآقيه:

��َب ال��ق��ل��ب لهفًا اأح��م��ُد اب��ن��ي ت��ل��هَّ

ُيطفا لي�َس  مل��ا  دم��وع��ًا  ف��اأع��رين   

ويبدو اأن ال�ض������اعر مل يعدم �ض������ديقاً له يف 

أبياتاً �ضاكراً  دم�ضق يوا�ضيه، هاهو ير�ضل اإليه ا

له وده مبيناً ما اأ�ضابه من بوؤ�ض:

ِج������ّل������ٍق خ�������لٌّ ����ص���دي���ُق ل����ن����ا يف 

ي����ن����ّب����ُه����ُه ال�����������وداُد ف��ي�����ص��ت��ف��ي��ُق

اأ�صحى ب��ال��روم  فتًى  ع��ن  ي�صائل 

اأ�������ص������رًا دم��������ُع ع���ي���ن���ي���ه ط��ل��ي��ُق

����رشوف���ًا م��ه��ج��َت��ه  ال���ب���ُن  اأذاَب 

���ل���ه ال����ه����وى م����ا ل ي��ط��ي��ق وح���مَّ

ويندد ال�ضاعر مرة اأخر مبن وعدوه وحثوه 

عل������ى الرحيل، ثم اأخلفوا وعودهم، وي�ض������ف 

أ�ضد: أو ا قلوبهم باأنها كاحلديد ق�ضاوة ا
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م���ا ع��ل��ى م���ا لق��ي��ُت��ه م���ن م��زي��ِد

وع���ي���ِد اأو  ك�����ذوب�����ٍة  وع�������وٍد  م����ن 

اأن����ا اأ���ص��ب��ح��ُت ل اأط���ي���ق ح��راك��ًا

ب���ن ق�����وٍم ق��ل��وُب��ه��م م���ن ح��دي��د

لي�ض غريب������اً بعد كل ما قا�ض������اه املنجكي 

اأن يفقد ثقته بالدهر والنا�ض، ويبتعد عنهم، 

وينفر منهم، فقد تركوه �ضاعة ال�ضدة:

واأه��َل��ه ده���ري  ج��رب��ُت  لقد  واإين 

ي لعمرَي حتى �رشُت اأنِفُر من ظلِّ

ت�����ص��وُل ع��ل��ي��ن��ا ي���ازم���اُن حم��ارب��ًا

ِحلِّ فى  ماجد  الأ قتِل  من  كاأنَك 

وي�ض������تد به الياأ�ض، وت�ض������وء حاله، وت�ض������د 

بواب كلها، فيعود خايل الوفا�ض  يف وجه������ه الأ

حزيناً ك�ض������ري القل������ب، فيل������زم داره، وينقطع 

عن اأ�ض������حابه، ويذكر ما�ضيه احلافل باللهو، 

فيت������وب عما ارتكبه من ذن������وب وينظم زاهداً 

عابداً.

5- الزهد:

اعتكف ال�ض������اعر بعد خيبة اأمله وعودته 

من الدي������ار الرومية يف بيت������ه ل يقابل اأحداً 

وكان ذل������ك يف نظري ردة فعل نف�ض������ية على 

تنكر النا�ض له وخيبة ظنه بهم تذكر ما�ض������يه 

وخال اإىل نف�ضه:

لقد عال والده يف املنا�ض������ب، وكان �ضيخاً 

كبري ال�ض������اأن ولكنه مثال يف الكب والتيه، بذئ 

الل�ض������ان كثري الوقيعة ب������ني النا�ض مفرط يف 

أذيتهم.. رمبا كان ما اأ�ضابه انتقاماً يف الدنيا  ا

عمال ذاك الوالد القا�ضي القلب  من اخلالق لأ

ورمبا جنت اأعمال الكبار على ال�ضغار:

ال���ده���ر حتى ك���ب���ارن���ا يف  اأ�����ص����اء 

ال�صغار على  العقاُب  ه��ذا  ج��رى 

وائ������ُل ك��اأ���س خمر ل��ق��د ����رشب الأ

واخ�������ر يف ِخ��م��ار غ�����دْت م��ن��ه الأ

لقد انق�ض������ى عهد الزهو والتيه، وتال�ضى 

مري �ضعور  عنفوان ال�ض������باب، وا�ض������تقر يف الأ

عميق بنهاية مرحلة منظمة من حياته �ضهدت 

�ض������قوط اأمانيه �رصعى، فاأخذ يق�رص نف�ض������ه 

على القبول بواقع نف�ض������ي جديد: التخلي عن 

يام،  الطموح املنهار، وال�ضتكانة ملا تاأتي به الأ

فالتجرب������ة املريرة التي قا�ض������اها، اأعادت اإىل 

ذهنه معنى اأبي العالء املعري يقول املنجكي:

ما فات فات ولي�س تعلم ما الذي 

الذي ياأتيك من قبل الزمان املقبل

األ���ف���ي���َت���ه  ال�������رى  ت����اأم����ل����ت  واإذا 

رجل الأ امللوك تدا�س حتت  غرر 

�رصع ال�ض������اعر يف ه������ذه املرحلة يكفر عن 

جمال�ضه العابثة. وق�ض������ائده املاجنة بق�ضائد 

زهدية يبث فيها خال�ض������ة جتاربه يف احلياة 

أبواب النا�ض  وخبت������ه بالنا�ض، واكت�ض������ف اأن ا

تفتح وتو�ض������د، اأمام باب اخلالق فهو املفتوح 

أب������داً ف�رصع يناجيه ويرج������وه اأن يغفر ذنوبه،  ا

ويح������ث اإليه عي�ض اآماله على حد تعبريه، لقد 

عّب ال�ضاعر من املعاين الزهدية التي دبجها 
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ال�ض������عراء قبله كاأبي العتاهي������ة وابن الفار�ض 

ول، ومتيز عنه باإميانه الرا�ض������خ  وقد تاأثر بالأ

ب������اهلل، ومل يتطرف مثله بالدع������وة اإىل وقوف 

احلياة، واملناداة بعبث ال�ض������عي، فكل مانبنيه 

للخراب.. يقول ال�ضاعر يف وزن مياثل اأوزان 

أ�ضلوب �ضهل يقرتب  اأبي العتاهية الق�ضرية، وا

م������ن احلديث الع������ادي كما ه������ي احلال عند 

املت�ضائم املذكور:

اأرجت������������ي م���������������وىًل  اأّي  م���������ن 

األ�������ت�������ج�������ي ب����������������اب  ّي  ولأ

رازق ح�������������������������������يٌّ  وال����������ل���������������������ُه 

ي����ع����ط����ي اجل�������زي�������ل امل�����رجت�����ي

غ���������َره اأرج�����������������و  رح��������������ُت  اإن 

خ����������اب ال������������������رواح م��������ع امل����ج����ي

ي������ا ع����ي���������سَ اآم������������ايل اق���������ص����دي

ج��������ي ب�������������اب ال����������ك����������رمي وع��������رِّ

وت�����������و������������ص�����������ل�����������ي مب�������ح�������م�������ٍد

ُت�����ن�����ت�����ج�����ي ك�����������ي  وب�������������اآل�������������ه   

أو  م������ال بالعي�ض ا ولننتب������ه اإىل ت�ض������بيه الآ

باأحماله������ا، ودعوته اإياه������ا للتعريج على باب 

الكرمي كي تتكاثر، ويتو�ضل بعد الر�ضول )�ض( 

ب�ضيبة ال�ض������ديق وعمر الفاروق وغريهما من 

ال�ض������حابة. ويكرث ال�ض������اعر من ذكره للر�ضول 

عليه ال�ضالة وال�ضالم يف زهدياته يطلب منه 

ال�ضفاعة والنجدة كما يف هذه املخم�ضة:

�صيُده اأن���َت  ي��ام��ن  ع��ب��دك  العبد 

و�صاب ينجُده ولي�س غرك يف الأ

ل�صبيِل اخل��ِر تر�صُده ال��ذي  اأن��ت 

��ُده وم���ا ���ص��واك ر����ص���وَل اهلل اأق�����صِ

ومن جنابك يف الدارين ملتم�صي

ولنالحظ ذكر العبودية واجلناب، والوا�ضح 

أنهما من اآداب املخاطبة التي �ضاعت يف  ا

الع�رص العثماين. وتتكرر �ضكوى ال�ضاعر من 

�ضاة، وين�ضى اعتداده  اأمله الذي حارت فيه الأ

أنه ل اعتبار له يف  ال�ضابق بنف�ضه، ويدرك ا

هذا الكون، داعياً النا�ض األ يغرهم ال�ضباب 

فيمدوا حبل غوايتهم، واأل ينقادوا ل�ضحر 

العيون فاإن م�ضائب اهلل من �ضهامها اأقتل:

ال��ذي ال��غ�����سّ  ب�صبابك  ت��غ��رْر  ل 

اأي�������اُم�������ُه ق����م����ٌر ي����ل����وح وي�����اأُف�����ل

ن��ع��ْم. ال��ع��ي��وُن ال��ف��ات��ك��اُت ق��وات��ل

اأق����َت����ُل م��ن��ه��ا  ����ص���ه���اُم اهلل  ل���ك���ْن 

ويروي املحبي اأن ال�ض������اعر راأى فيما يرى 

النائم رج������اًل اإىل جانب واٍد منادياً ب�ض������عره، 

يب�رصه فيه بقب������ول التوبة واأن اهلل غفر له ومل 

يعلق من ال�ض������عر يف ذهن������ه اإل بيت وم�رصاع 

بيت. اأما البيت فهو:

واأب��������������واُب امل�����ل�����وك حم����ّج����ب����اٌت

ال����َغ����ن����اِء م������ب������ذوُل  اهلل  وب���������اُب 

6- مميزات اأ�صلوبية:

�ض������ارات املبثوثة يف ثنايا  يظهر لنا من الإ
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البح������ث ميل ال�ض������اعر اإىل ال�ض������هولة والرقة، 

وامتالكه �ضاعرية فيا�ضة، تدرك الغث فتبتعد 

لفاظ ما يوائم املقام، ومل  عن������ه، وتنتقي من الأ

يرتّد يف الهوة التي تردى فيها معظم �ض������عراء 

آثر الكلمات املوحية والبعد عن  ع�رصه، فقد ا

التعقيد، وقد يوؤث������ر التعبري املعب، ولو قارب 

النرثي������ة كما يف قول������ه: وا�رصب مع������ي بحياة 

أ�ضك. را

أنه مل يحتف بالفنون  ولكن ذلك ل يعن������ي ا

البديعية التي كلف بها �ض������عراء ع�رصه، ولكن 

هذه الفنون مل ت�ض������تبعد �ض������عره بل كان يكتفي 

منها مبا يزين �ضعره، مبتعداً عما ي�ضينه يقول 

مثاًل:

جم���د ���ص��م��ا ب��ج��ن��اب��ه ح��ت��ى لقد

ف�����اق ال�������ص���م���اء وف���اَت���ه���ا ب�����ص��م��اء

ت���ن���دى اأن���ام���ل���ه وي�������رشق وج��ه��ه

لء لء وال�����������أ ف����ي����ج����وُد ب������������الآ

أراد  ويقول ولحظ كيف يعب الطباق عما ا

من معنى:

م�صاحُب ح�صِن فعِل اخلر يع�صقه

اإع�����ن����ا م�����راق�����ٌب رّب�������ه ��������رشًا و 

لق������د فهم اأن البديع يف ال�ض������عر كامللح يف 

الطع������ام، قليل من������ه حمبب م�ضت�ض������اغ، وكثري 

منه م�ض������تهجن كريه، ولع������ل ذلك راجع لولعه 

بال�ض������عراء الفحول املتقدمني وحمفوظاته من 

ال�ضعر العربي.

وزان  وتظهر عناية ال�ض������اعر باختي������ار الأ

اخلفيفة والبحور املج������زوءة جلية يف ديوانه، 

فاأتت ق�ضائده خفيفة الظل قريبة من القلب، 

وقد ينتهي الوزن ال�ضعري قبل اكتمال املعنى 

فيكتف������ي ببع�������ض اجلملة تاركاً فه������م املعنى 

أو ال�ضامع، يقول يف مطلع غزيل: للقارئ ا

ادي ب���ال���ذي ت��خ��ت��اُره ع�����ّذْب ف�����وؤ

ل���و ك��ن��ت م��ن�����ص��ي��ًا ت��رك��ت واإمن�����ا..

حيان  أنه مييل يف كثري من الأ وقد لحظت ا

اإىل التبادل يف الت�ض������ابيه املتتالية بني املعنوي 

واملادي يف براعة وافتتان:

ل���وؤ وك��������اأن احل����دي����ث م���ن���ه ال���ل���وؤ

ي������رَف�������������سُّ ب���ي���ن���ن���ا واجل������م������اُن

ال�رشك ظلمُة  كاأنه   
)9(

ِع���ذاٍر ذو 

ي���������������ان ووج������������������ٍه ك���������اأن���������ه الإ

وحينما ي�ضف لنا جمال اخلطوط، ي�ضبه 

لف غ�ضن  أو بالن�ض������اء فالأ احلروف بالنبات ا

والواو حتكي �ضدغ احل�ضناء:

غ���������ص����وٌن اإل  األ������ف������اُت������ه  وم��������ا 

ازاه����ُره����ا ال���ع���ق���وُد م���ن اجُل���م���ان

يحكي ������ص�����داغ  الأ ه���ي  وواوات 

)10(
�صواُد �صطورها طرر )الغواين(

وما دمنا يف �ض������دد احلديث عن ال�ض������ور 

�ض������ارة اإىل اإبداعه يف الت�ض������ابيه  فال بد من الإ

ال�ض������تدارة  أ�ض������لوب  ا واتباع������ه  احلركي������ة، 

الت�ضبيهية:
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وىل نورد ت�ض������بيه ال�ضاقية  وكمثال على الأ

فعى اخلائفة: بالأ

ظ�له حتت  امل��اء  يجول  برو�س 

ِد  اأو ح�������ص���اٍم جم����رَّ َم�������روٍع  ك������اأمٍب 

وعلى الثانية قوله مع مالحظة التق�ضيم:

هيه������ات ما الناُي الرخيُم ون�ض������وةُ اخلمِر 

وتاِر القدمي ونغمُة الأ

وحننُي هينمِة الريا�ض ع�ض������يًة وترا�ض������ُل 

�ضحاِر طياِر يف الأ الأ

حبِة  عن������دي باأح�ض������َن م������ن م�ض������اجلِة الأ

قمار بال�ضبابِة يف �ضنا الأ

وقد كرثت يف ديوانه مقطوعات ق�ض������رية 

ت�ض������منت مع������اين مبتك������رة، تدل عل������ى ذكاء 

ال�ض������اعر وخيال������ه التاأليفي، يق������ول مثاًل يف 

و�ضف ال�ضيب:

ل تلمن����ي على اجتناب����َي للكاأ�س رويدًا فم����ا عليَّ ُم�ُم

يام ما ترى ال�صيَب؟ ف�ص����ًة يف ِعذارى �صبكته بنارها الأ

وقد اأ�رصنا اإىل بع�ضها يف الغزل والن�ضيب 

أ�ضلفت  فعد اإىل ذلك املو�ضع، كان ال�ضاعر كما ا

كثري املحفوظات، فال من اأن يظهر تاأثري هذه 

املحفوظات يف �ضعره، فقد ا�ضتفاد من القراآن 

الكرمي كما يف قوله:

ك���ّل���م���ا �����ص����اَم����ْت ب���������دورًا م��ق��ل��ت��ي

ف����ل����ن ق������ال ق���ل���ب���ي ل اأح�������ب الآ

 ومن ابن نباته قوله:

معا�رٍش بع�ُس  مب�رَش  ب�رشْتَك  فد 

ق������واَل يف ت��اأوي��ل��ه��ا مل ي��ع��ل��م��وا الأ

م�رٌش اأقلُّ اأباديك التي من في�سِ 

ن������ائ������ِل������ه������ا اأ���������ص��������اب��������ُع ن���ي���ل���ه���ا

من قول نباته:

واف���������������������ْت اأ������������ص�����������اب�����������ُع ن����ل����ن����ا

ف����ي���������ص����ًا وط��������اف��������ْت ب����ال����ب�����د 

واأت��������������������������ت ب�����������ك�����������لِّ م�������������������رشٍة

اأي���������ادي ب�����ل  اأ������ص�����اب�����ُع  ذي  م�����ا 

ومن املتنبي:

 ل العيد من بعد �صكان احلمى عيُد

اأبليت جتديد الذي  ول ل�صري 

ل��و ك��ن��ت اأع��ل��ُم اأن ال��وع��َد اآخ���ُره

يجدي من احلب اأغنتني املواعيد

ومن ابن زيدون:

م��وارده ت�صفو  نا  عي�صُ ف���  ب��ان��وا 

�صوقا ول ظلُّ ذاك العي�ِس ممدوُد

وقوله:

زم����ٌن ب���ه ل���ول ا���ص��ت��ب��اُك ف��واق��ٍع

ط�������ارْت ُح���َم���ّي���ان���ا م����ن الق������داح

من قول ابن املعتز:

كادت تطر وقد طرنا بها فرحًا 

باُك التي �صيغت من احَلَبِب لول ال�صِّ

ولل�ضعر �ضقطات ل ي�ضلم منها �ضاعر جتلى 

أ�ضعاره ومن  ذلك يف الركاكة البادية يف بع�ض ا

خطاء التي ا�ض������طره اإليها الوزن ال�ضعري  الأ

قوله: 



مري منجك �شاعر الكربياء الذبيح الأ

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2202008

اأخ����ذن����ا ع���ز اخل����ف���ة منهم ل���و 

ن�����������ص�����اد الإ م�����ذل�����ة  ي�����������وازى  مل 

اإ�ض������باع بع�ض  ومن �ض������قطاته العرو�ضية 

احلروف:

ي���ا ب��ن��ة ال���ق���وم م���ا ي�����رشك فينا

ل��و اأزح����ت ع��ن وج���ه ب���در خ��م��ارا

7- اخلامتة:

�ض������ارة اإىل اأغرا�ض  وختاماً ل ب������د من الإ

اأخرى لل�ض������اعر غري ما ذكرن������ا فقد نظم يف 

لغاز ونظم  املواليا واملخم�ض������ات والتواريخ والأ

بالرتكية اأو عرب عنها..

واإن ما كتبت لبحث متوا�ضع ق�ضدت منه 

مري املنجكي الذي عا�ض بني  التنويه ب�ضعر الأ

مواطنيه العرب، فاأحب هذه البالد واأبدع يف 

لغتها، حتى اإنه كان من عوامل خيبة اأمله يف 

دبه العربي  ب������الد الرتك عدم تذوق اأهله������ا لأ

لقد فخر مبا فخربه العرب فاإذا به ينوه بهم 

مادحاً:

اأ�ض������حْت بك الُعْرُب الكرام باأل�ضِن النرياِن 

تدعو للِقرى وتبيُح

ولئن كنت ق�رصت يف �ضيء فلقلة ما كتبت 

عنه امل�ضادر قلة تكاد ل تتيح للمطالع ك�ضف 

خبايا حياته وحنايا نف�ضه.

تويف عام 1111هـ.  -1

ح 1، ف 7 �س136.  -2

ثر. خال�صة الأ  -3

نفحة الريحانة.  -4

جبل باملدينة.  -5

آلة مو�صيقية كالعود )فار�صية(. اجُلنك: ا  -6

الهوام�ش

ِعقيان: الذهب اخلال�س.  -7

آلـــة مو�صيقيـــة كالقانـــون اأوتارها  ال�َصنطـــور: ا  -8

نحا�صية )يونانية(.

ذن. ِعذار: ال�صعر الذي يحاذي الأ  -9

م الناحية. 10- ُطرر: ج ُطّرة: مقدَّ
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يطبعها بطابع مميز. فال غرابة اإن وجدنا اختالف الطباع وتفاوت امل�ستويات يف 

العالقات الجتماعية بني مدينة واأخرى، وبني �سعب واآخر وبني بيئة وبيئة. 
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فهناك جمم�عة من الع�امل التي ت�ؤثر يف 

فراد واملجتمعات، وتب�سط ذّراتها املتناثرة  الأ

عليهم، فيكت�س������ب�ن بع�ساً من تقارب وجهات 

�سياء. فالبيئة  أو الكره للأ النظر وامليل واحلب ا

لها دور م�ؤثر يف تك�ين الطباع، فال�س������حراء 

القاحلة البعيدة تنتج طباعاً ب�رشية و�س������ل�كاً 

رمب������ا ل نراها يف البيئة التي تكرث فيها املياه 

والب�ساتني والريا�ض.

أو الب������ارد دور.  ولطبيع������ة املناخ احل������ار ا

فال�س������حراوي غري اجلبلي وغري البحري وله 

دور يف حتدي������د ملمح الطب������اع العامة. هذا 

ال��س������ط اجلغرايف ل بد اأن ي�������ؤدي اإىل اإنتاج 

علقات اجتماعية تتنا�س������ب وتتلءم مع هذا 

ال��سط البيئي الذي تتحكم به بع�ض العادات 

ه للتحلي  واملعتقدات فتك�س������به مناعًة وتع������دُّ

ب�س������فات يراها من �س������لب حيات������ه وتك�ينه 

وثقافته. وامل�س������تجدات التي تعرت�ض جمتمعاً 

أثرها كالنكبات واحلروب  ما ل ب������د اأن ترتك ا

واحلرائق والغزو وما �سابه ذلك.

هذه الع�ام������ل وغريها لعب������ت دورها يف 

ن�سان الدم�سقي الذي ت�ستطيع قراءة  تك�ين الإ

نف�ِسِه وروحه بب�ساطٍة ودون ح�اجز.

فال�سام مركز هام، وم�قع ا�سرتاتيجي عرب 

أبنائها املقيمني  التاريخ، تركت ب�سماتها على ا

أو  وعل������ى ال�افدين الذي اأطال�������ا املك�ث بها ا

وا عابرين، ولدم�سق �سحٌر وجاذبية كغريها  مرُّ

من املدن التي جتعل ال�افد اإليها يحن اإليها، 

هاته������ا. وباملقابل  وي�س������تاق اإىل رب�عها ومتنزَّ

أبناءها اأكرث مت�سكاً بها وحر�ساً عليها،  جتعل ا

فمنذ القدمي ُعِرفت بغ�طتيها، وُعِرفت بربدى 

هاتها واأماكن  وفروعه، وا�س������تهرت بكرثة متنزَّ

الزي������ارة. فهناك امل������اءُ واخل�������رشةُ واعتداُل 

الطق�ض، وتن�عه �سيفاً و�ستاًء  وربيعاً. وهناك 

امل�س������ايف واجلبال، وي�ساف اإىل ذلك ال�جُه 

ني�ض.. احل�سُن الطيُب ال�دود الأ

ه������ذه البيئة ال�س������احرة واجلاذبة وامل�ؤثرة 

بداع والفن،  ن�سان ل بد اأن تنعك�ض على الإ بالإ

ن ال�س������عر ب�ٌح  واأكرث ما نراها يف ال�س������عر. لأ

و�س������ع�ٌر يخرج ما يف ال�س������دور اإىل ال�سط�ر. 

وال�س������عر ال�س������امي له رونقة ورقته وديباجته 

التي تتنا�س������ب مع جمال دم�س������ق وما يحيط 

بها، وال�س������عر العربي منذ القدمي ل�ساُن حال 

ال�سع�ب واملدن. ق�س������ائد الدي�ان الدم�سقي 

�س������تاذ )حممد  الذي جمعه وحققه و�رشحه الأ

امل�������رشي( ع������ام/1991/ ع������ن دار الفك������ر. 

ت�ساعدنا على ك�سف الدرر وا�سطياِد اجلميِل 

الغريب منها، والق�سيدة الدم�سقية لها روُحها 

ت  وعذوبتها، ول اأق�سد اإل الق�سائد التي عربَّ

عن دم�سق ولَم�َستْها.

متها  فالتقطت ب�ؤر احلب وال�س������فاء، وقدَّ

�سل�س������بيًل من املعاين املن�س�������جة بلغة �سافية 

رقراقة. هذه الطباع ال�سامية فيها الكثري من 
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ن�ساين والرائع وقليل القليل من الذم  احل�سن الإ

والهج������اء. وهذا اأمر واقعي، ويجب اأن نذكره 

مان������ة وامل��س�������عية، وذكر بع�������ض الطباع  للأ

ال�س������يئة ل يلغي هذا الك������م الكبري الذي ملأ 

زمان  الدي�ان. فالكثري اتفاٌق عرب الع�س�ر والأ

�سخا�ض املقيمني وال�افدين، واأما  وح�سب الأ

القليل فه� انطباع ذاتي و�سخ�سي عانى منه 

�س������احبه. وهذا القليل رمبا عربَّ عنه اإن�س������ان 

ل������ه طبع������ه الذي ميي������ل اإىل الهج������اء واملدح، 

ولذلك �ستبقى ال�س�رة اجلميلة التي ر�سمتها 

غلبية. الأ

وبني دفتي الدي�ان الكثري من الق�س������ائد 

واملقط�عات التي تك�س������ف هذه الطباع. وهي 

نتها عنا�رش الطبيعة  طباٌع متاأثرة باملحيط وك�َّ

ومفرداتها اجلميلة. فقال بع�سهم وقد وردت 

�ض ال�سطر  بيات يف الرو�سة البهيَّة وقد تعرَّ الأ

وِل خللل عرو�س������ي. اأذكره  ول من البيت الأ الأ

كما ورد يف الدي�ان الدم�سقي: �ض21

دم�����ش��ُق ت��ف��وق مب��ائ��ه��ا وه��وائ��ه��ا

اأب��ن��ائ��ه��ا وب���ن���اِئ���ه���ا وال�����زه�����ُد يف 

����ُه ب���ل���ٌد ي���ظ���لُّ ب����ه ال���غ���ري���ب ك����اأنَّ

ثناِئِه جميَل  فا�شمْع  اأه��ِل��ه،  يف 

طراء  نال الدم�س������قي�ن حظاً وافراً من الإ

والثن������اء لطباعهم فاأب� املظف������ر املت�فى عام 

/1172/م، وه� نزيل دم�سق يق�ل: �ض34:

ك��م��ث��ِل اأه���ِل���ه���ا ل��ي�����َس م���ث���ٌل لهم

ِط فاطرْب لهم واعجِب لدى الِق�شْ
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ف��ي��ه��م م�����ا  امل����������رُء  َو�������ش������َف  اإذا 

م���ن ال����دي����ِن واخل������ِر مل ي��ك��ذِب

ف����ا ت���ط���م���َع���ْن يف ف����راق����ي ل��ه��م

�����ش����ع����ِب ����ُة الأ ف���ت���ل���ك ط����م����اع����يَّ

وقد ارتبط املجتمع الدم�س������قي بالغ�طة 

املحيطة به والتي جتذبه اإليها بحب وط�اعية، 

يج������اد مناٍخ  أ�������رُشْهُ دون ممانع������ٍة، وحتثه لإ فتا

ن�ض والن�������رشاح والطرب، فها  جميٍل، فيه الأ

ه� القا�سي الفا�سل ي�س������يد بالغ�طة واأهلها 

وامل�ل�������د بفل�س������طني/1135/م  وكان وزي������راً 

لل�سلطان )�سلح الدين(:�ض22

������ٌة اأم������������������ا دم�������������������ش���������ُق ف������ج������نَّ

ي��ن�����ش��ى ب���ه���ا ال�����وط�����َن ال���غ���ري���ْب

�������ب�������و ال���������������شَّ اأي���������������������������������اُم  هلل 

ال���ع���ج���ي���ْب وم����ن����ظ����ُره����ا  ب���ه���ا  ِت 

ان��������ظ��������ْر ب����ع����ي����ن����ك ه��������ل ت�����رى

ح����ب����ي����ب اأو  حم����������ّب����������ًا  اإّل 

���� �������������ْن ي���ن���غِّ اأر����������������سٌ خ�������َل�������ْت ِمَّ

ُي���ع���ي���ب اأو  ي������راق������ب  اأو  ������������سُ 

احَل������م������ا غ�������ّن�������ى  م��������وط��������ٍن  يف 

ال��ق�����ش��ي��ب رق���������س  ع���ل���ى  ب�����ه  ُم 

��������ِه وغ����������������دْت اأزاه������������������ر رو���������شِ

وط����ي����ب ف��������������رٍح  يف  ت������خ������ت������ال 

هذه �س�������رة ب�س������يطٌة وغني������ٌة بعنا�رشها 

الطبيعية التي جتعل الكائنات يف حالة رق�ض 

و�������رشور. وما ذكر كلمة ال�س������ب�ت اإّل انعكا�ض 

لعادة اجتماعية �سائدة يف دم�سق وذكرت كثرياً 

هل دم�سق  فال�سب�ت جمع )�سبت( وه� عيد لأ

يف القرن ال�سابع للهجرة. وقد ورد يف الكثري 

من الق�سائد، منها ق�سيده ال�ساعر )ابراهيم 

بن علي بن خليل احلّراين( وه� �ساعر عامي 

ومت�فى عام /1309/م.

يق�ل: �ض402

ْبُت كالعيد تلقى الغيَد �شانحًة وال�شَّ

الغيَد ميداٌن وب�شتاُن وقد حوى 

امل��ي��داِن من فرٍح ُه الطرف يف  اأن���زِّ

َمْيداُن اللهِو  ِلطفل  مّني  والقلُب 

ِب املداِم بها قم يا ندميي اإىل �ُشْ

ِمن قبل يدرُك بدَر ال�شعر نق�شاُن

عجاب بح�سن دم�سق فاتن ومده�ٌض،  فالإ

وه� مدعاةٌ للفرح ون�سدان حلظات الهناء كما 

ذكر ال�س������اعر وغريه. فهذا )ابن �س������عيد علي 

ندل�س������ي( يذكر ي�م ال�سبِت وما  بن م��س������ى الأ

�سجار التي حتاكي  فيه من بهجة يف ظلل الأ

بيات يف  اجلّنة فيق�ل �ض 158 وقد وردت الأ

رحلة -ابن بط�طة-:

ر�سِ ُم�شْبُهها اأما دم�شق فما يف الأ

ات َعْدٍن بها ما ي�شتهي الَب�َشُ جنَّ

اأر������سٌ ل��ع��م��ُرَك م��ا ف��ي��ه��ا مل��ب��ت��ذٍل

ك���دُر ���ش��ف��ِوه��ا  يف  ول  ي���ل���وُم  ذاٌم 

وك����لُّ ���ش��ب��ٍت ب��ه��ا ع��ي��ٌد ت��ع��ود به

لُت ُت��ْغ��َت��َف��ُر اآم���اُل���ه���م، وب����ه ال�������زَّ
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م�ر  وي�م ال�سبت يجمع ال�سحر واحلب والأ

أوهُ  ة. را ال�سعيدة التي ل تعرف الكدَر ول املذمَّ

أب� احل�سن علي بن  ي�م حظ �س������عيد فيق�ل )ا

أدي������ب من غرناطة  حممد بن خ������روف( وه� ا

قدم اإىل م�رش و�سافر اإىل حلب ومات بها وله 

م�ؤلفات يف النح� يق�ل: �ض372.

ت������روُق دم�������ش���ُق ِوْل�����دان�����ًا وح�����ورًا

����اِت ال��ن��ع��ي��ِم وُت����ْزه����ى َزْه�������َو ج����نَّ

حماها ع��ن  ع���روب���ُة  َرَح���ل���ْت  اإذا 

ح���ل���ي���ِم اأّواٍب  ك���������لًّ  ه  ت����������������اأوَّ

مو�شى ف��رع��وَن  حكى  �شبٍت  اإىل 

�����اٍر ع���ل���ي���ِم �����ُع ك������ل ������ش�����حَّ ي�����ج�����مِّ

فاملق�س�������د بالعروب������ة ي�������م اجلمعة عند 

هل دم�سق يف  اجلاهليني وال�س������بت ه� عيٌْد لأ

الع�رش العبا�سي. فرناهم ينتظرونه ويتلهف�ن 

نه يبعث ال�سعادة. اإليه لأ

هذه ال�س�ر عن دم�سق ومغانيها ورب�عها 

يقابله������ا اإعجاب واإ�س������ادة ب�س������كانها ورّوادها 

الذي������ن يتحل�������ن بطيب اخل�س������ال احلميدة 

أب� احل�سن املكّنى بابن  فال�سيخ نظام الدين )ا

آنفاً يدع� لكت�س������اب  خروف( وقد ورد ذكره ا

الفر�سة واغتنام �ساعة ال�رشور بعيداً عن الغمِّ 

أنف�سهم،  واملنغ�سات وهذا دليل على �سماحة ا

يق�ل: �ض50

���ع م����ن دم�������ش���ق وم�����ن ه���واه���ا مت���تَّ

ف��������اإنَّ ه�����واَءه�����ا ل��ل��ن��ف�����سِ ق����وُت

َت��ُف��ْت��ه��ا ومل  َت���ُف���ْت���َك،  مل  ه���ي  اإذا 

ف���ا حت�����زْن ع��ل��ى ����ش���يٍء ي��ف��وُت

وٌب ل���ه���ا م�����ن ك������ّل ف����اك����ه����ٍة ��������شُ

��ُم��ه��ا ع��ل��ى ال��ن��ا���س ال��ُب��خ��وُت ُت��َق�����شِّ

ور���������ش��������واٌن وِوْل������������������داٌن وح�������وٌر

اأوت���وا خ����اِق  الأ املحا�شِن  جميَع 

���َوِر اجل��م��اِل ل��ه��م �شفاٌت وم���ن ����شُ

وم����ن ب�����دِع ال���ك���م���اِل ل��ه��م ُن���ع���وُت

وم��������ي��������داٌن ل��������ُه ج�����م�����ٌع ب����دي����ٌع

بوُت ال�شُّ اجُل��َم��ِع  على  ُت��ْزه��ى  ب��ِه 

ق��������راٌر ن����ف���������سٍ  ل����ل����ه����مِّ يف  ف����م����ا 

ُث�����ب�����وُت ق�����ل�����ٍب  يف  ل����ل����غ����مِّ  ول 

عي�شوا ال���ك���رم���اَء  اأح��ْب��اَب��ه��ا  ف��ي��ا 

م���اَء م��وت��وا وي����ا اأع����داءه����ا ال���ل���وؤ

فال�س������عراء قرن�ا بني الطبيعة مبفرداتها 

ن�س������ان بروِح������ِه، وه������ذان العن�رشان  وبني الإ

ي�س������كلن مبع������ث ال�رشور وهم������ا مت�فران يف 

دم�سق. التي خاطب�ها �س�قاً وحنيناً ور�سم�ها 

أبنائها فيق�ل  ل�ح������ات بديع������ًة تزينها طب������اُع ا

ال�س������اعر )اأحمد بن احل�سني ابن كي�ان( وقد 

وردت يف خمط�ط »الربق املتاألق« وجاءت يف 

الدي�ان �ض61

اٌد اإىل ت��ل��ك ال���رح���اِب َج��م��وُح ف����وؤ

َطموُح اجلناِب  ذاك  اإىل  وط��رٌف 

��ا ربوُعها دم�����ش��ُق ف��ا زاَل����ْت حُت��يَّ

فوُح �شَ ال�شفوِح  تلك  على  ويهمي 
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والندى للمكارم  ��دْت  ��يِّ ���شُ م��ن��اِزُل 

ف��ت��غ��دو ال�����ش��واري دون��ه��ا وت����روُح

ويف ك��لِّ وج��ٍه رون��ٌق من ماحمها

قبيُح وْه��و  ال�شرِب  جميَل  ُي��ري��َك 

����ِت����ٌع ب��ح��دي��ِث��ِه ن�����اٍد ُمْ ويف ك����لِّ 

م��ل��ي��ُح اأَغ���������نُّ  اأو  جم���ي���ٌد  و������ش�����اٍد 

ن�شيمَها اأرقَّ  م��ا  ال��غ��وادي  �شقْتها 

�شحيُح الن�شيِم  وُم��ْع��َت��لُّ  واأن���دى، 

ل ميكننا الف�سل بني العنا�رش التي كّ�نت 

ملمح هذا الع�س������ق واجلمال والتي نراها يف 

�س������ل�كهم وطباعهم، فلهم من رق������ة الطبيعة 

وعذوبة املاء ولطف الن�س������ائم ن�س������يب كبريٌ. 

������د يف �س������ل�كهم وحديثهم وجمال�س������هم  تتج�سَّ

فال�س������اعر )ابن النق������ار وه� عب������د اهلل ابن 

اأحمد احلمريي( يرى دم�سق مرتق الذكريات 

ن�ض: �ض431. والأ

اها �شقى اهلل ما حتوي دم�شق وحيَّ

واأهناها فيها  ّذاِت  اللَّ اأطيَب  فما 

ٌن حما�شِ فا�شتوَقَفْتنا  بها  نزلنا 

ي��ح��نُّ اإل��ي��ه��ا ك���لُّ ق��ل��ٍب وي��ه��واه��ا 

ُه رداوؤ رق��ي��ق��ًا  عي�شًا  ب��ه��ا  لب�شْنا 

اأعاها اللهِو  ونلنا بها من �شفوِة 

��ْت بقربها َت��َق�����شَّ اأي��ام��ًا  رع��ى اهلل 

واأْم��راه��ا اأح��اه��ا لدينا  فما ك��ان 

بَّ ح�شُنُه فِمْن مرتٍف ي�شتملك اللُّ

عيناها القلَب  ت�شتاأ�ش  وفاتنٍة 

ْت لذكراها اإذا ذكَرْتها النف�ُس حنَّ

لروؤياها ْت  حنَّ العنُي  َلْتها  مثَّ واإن 

فال�س������عراء تلحقه������م الذكريات اجلميلة 

أبهى �س�������رها  التي نهلت اأجمل اللحظات يف ا

ن�ض التي  أيام الأ ولذلك كانت روحهم ت�اقة اإىل ا

ن�سان الذي ي�سفي عليها من  ل تكتمل اإل بالإ

�ساعريته واإح�سا�س������ه، فال�ساعر ال�سيخ )عبد 

الغني النابل�سي( الذي ولد يف دم�سق /1641/ 

م ون�س������اأ بها وتنقل وا�س������تقر يف دم�سق وت�يف 

دب  فيه������ا /1731/م. وه� ع������امل بالدين والأ

ومت�س�������ِّف ولكنه حمبٌّ للنزه������ات واملجال�ض 

وحفل الدي�ان الدم�سقي بالكثري من ق�سائده 

التي يتغنى فيها بدم�س������ق ومتنزهاتها واأهلها 

فيق�ل: �ض338

��ح��اِب ري��ا���سٌ ج��م��َع��ْت��ن��ا م���ع ال�����شّ

ال��ن��ع��ائ��ْم ذاِت  ب���ال���ن���رب���ني  ث�����مَّ 

ن�ِس فابتهْجنا بيوِمنا و�شِهْدنا مو�شَم الإ

ق�����ائ�����ْم ال����������رو�����������سِ  يف  وْه�������������و 

��ن��ا م���ن حت���ِت ظ���لٍّ ظليٍل وج��َل�����شْ

ال�شمائْم ح���رَّ  ال��ه��ج��ِر  يف  ��ق��ي  ن��تَّ

عي�ٍس ط��ي��ِب  على  �شاحبي  ح��يِّ 

حائْم تاقيه  على  ح��ّظ��ي  ط��َر 

ب���ا ف��ْه��و ���ش��اٍد وا���ش��ت��م��ْع ب��ل��ُب��َل ال���رُّ

لئ���ْم ك����لَّ  وَدْع  ق��وَل��ن��ا  وام���ت���ِث���ْل 

�����ا اأمَّ اآدَم  اب������ِن  ع���ي�������ُس  ه�����ذا  اإنَّ 

البهائم ف����ذاك ع��ي�����س  ����ش���واُه  م��ا 
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نلحظ مدى حر�ض ال�ساعر على اقتنا�ض 

حلظات ال�رشور الت������ي تتطلبها هذه الطبيعة 

ال�ساحرة. ونبقى مع ال�ساعر ال�سيخ النابل�سي 

م لنا �س�رة من  الذي يب�ُح لنا مبا يحب، ويقدِّ

ن�ض اللطيفة قائًل: �ض110 �س�ر الأ

��ه وجم��ل�����سِ اأن�������سٍ ف����وق ن��ه��ٍر ك��اأنَّ

ح�شاٌم من الفولِذ واملرجُة الِغمُد

بعد هذه ال�س�رة املعربة يتابع: 

فهاَجنا يومًا  ُط  الَب�شْ اإليه  دعانا 

ل��ه حدُّ م��ا  غ���راٌم كثٌر يف احل�شا 

�شقى اهلل ذاك اليوَم، ما كان يف احلمى

يحدو للمنى  اإذ  منُه  لقلبي  األ��ذُّ 

اأماجٌد �شحبي  فيه  وكانت  ا  وكنَّ

بهْم يف الربايا مل يزل بفخر املجُد

�س������خا�ض.  فالعلقة تت�طد بني املكان والأ

�س������خا�ض مينح�ن هذا املكان رونقه  وكاأن الأ

وجمال������ه و�س������حره، وذلك بف�س������ل �س������ل�كهم 

خرين  وطباعهم التي ترتك اأثرها يف نف��ض الآ

فيتغن������ى به������ا ال�س������عراء الذين لم�س�������ا هذه 

ماكن واقرتب�ا منها.  الأ

أب� املطاع التغلبي( وه� اأمري  فال�س������اعر )ا

و�ساعر من اأهل دم�سق وت�يف مب�رش /1036/

م. ول������ه دي�������ان �س������عر ن�رش يف جمل������ة املجمع 

العلم������ي العرب������ي. يحن اإىل دم�س������ق وه� يف 

م�رش، ول يخفي اأمله وت�س������ايقه لبتعاده عن 

دم�سق وجمال�سها: �ض47

م��ك��ت��ئ��ٍب ح����ن����نَي  ح����َن����ْن����ُت  اإين 

ح�����������زاِن وال�����ُك�����َرِب م����������رتاِدِف الأ

�����ش����ق����وِت����ِه دار  يف  م������ت������ذّك������ٍر 

ال���ط���رِب وم����ن����زَل  ال���ن���ع���ي���ِم  داَر 

اأرٍب ذي  ك�����لِّ  م��������اآرَب  َج����َم����َع����ْت 

ف���ي���ه���ا ون���خ���ب���َة ك������لِّ ُم���ْن���َت���َخ���ِب

����ن����ا ب������ه زم������ن������ًا ن�����ل�����ذُّ ب��ه ِع���������شْ

����َوِب يف غ���ف���ل���ٍة م����ن ح�������ادِث ال����نُّ

ل���ده���ره���ُم َف����ِط����ن����وا  ف���ت���ي���ٍة  يف 

ف���ت���ن���اول���وا ال������ّل������ّذاِت ع����ن َك���َث���ِب

���ْئ���َت م���ن ج�����وٍد وم����ن ك���رِم م���ا ����شِ

اأدِب وم����ن  وم����ن ظ������رٍف،  ف��ي��ه��م، 

م����ت����وا�����ش����ل����ني ع����ل����ى م���ن���ا����ش���ب���ٍة

��ِل ت��غ��ن��ي��ه��ْم ع���ن ال��ن�����ش��ِب ب��ال��َف�����شْ

بيات بعف�يتها وب�س������اطتها ت�رشد  ه������ذه الأ

ه الق�م ول  اجلانب النف�س������ي ال������ذي كان ي�جِّ

م بهم. فحال������ة الت�ازن بادية فل فج�ر  يتحكَّ

ول نف�ر ول خروج عن املاأل�ف.

اإن الق�س������ائد التي تربز معامل ال�سخ�سية 

الدم�س������قية وطباَعها كثريةٌ ومتن�عة. فال�سيخ 

النابل�س������ي يق�ل م�س������يداً بلطف اأهل دم�سق 

�ض471.

��ب��ا يف ري���ا����س ال�������ش���اِم ل��ط��ٌف و���شِ

و������������������شوٌر ط�����������������اِرٌد ل������ل������َح������َزِن

����ْف����ٍو َم�������ْن ل���ه���ا ق����د و���ش��ف��ا وب���������شَ

������ِن مَيِ مل  و�����ش����ِف����ِه  يف  �������ش������اِدٌق 
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ٌة نف�سية  )اأي مل يكذب( فدم�س������ق م�س������حَّ

طاردة للهم�م بف�سل اأهلها. وبف�سل مع�رشهم 

وج�دهم وح�سن لباقتهم على حدِّ ق�ل ال�ساعر 

ق اإىل دم�سق �ض329 )ابن ُعنني( الذي ت�س�َّ

ال�  ��ُه  وظ��لَّ دم�شَق  وادي  اأذَك��ْرت��ن��ي 

ال�شل�شِل ال����رَبوِد  ���ش��ايف  يف  ���ش��ايف 

ط��ي��اِر فيِه، فمطرٌب الأ وجت��اُوَب 

جي اخللي ، ونائٌح ُي�شْ يلهي ال�شجيَّ

اأك��رُم مع�ٍش اأه��ُل دم�شَق  وت��ق��وُل: 

��ه��م، ودم�����ش��ق اأف�����ش��ُل م��ن��زِل واأج��لُّ

والدم�س������قي�ن عند ال�ساعر )ابن النقيب( 

أول������� علم ودين فيق�ل  أول� ف�س������ائل وماآثر وا ا

فيهم: �ض243

ي������ا ح������ّب������ذا م������ن������زٌل وُم�����ْرت�����ب�����ُع

ط�����اَب ل��ن��ا ال���ي���وَم ف��ي��ه جُم��ت��م��ُع

ح�����ي�����ُث ال����ن���������ش����ي����ُم ع����ل����ى م���ه���ٍل

���َن وْه������و مي��ت��ن��ُع ي��ع��ت��ن��ق ال���ُغ�������شْ

م���اآث���ره���م ت�������زْل  مل  م���ع�������ٍش  يف 

���َت���َم���ُع ُت���ْت���ل���ى ب�������اأوج ال����ُع����ا وُت�������شْ

نزعوا ق��د  اجل����دوِد  لطيِب  فهم 

ال���ع���ل���وِم ق���د رت��ع��وا ويف ري���ا����س 

وينظم ال�ساعر ال�س������يخ )حممد امل�سريي( 

عقداً ثميناً من الطباع الدم�س������قية فيق�ل يف 

أر�س������لها اإىل ال�سيخ )م�سطفى  ق�سيدته التي ا

ابن حمم�د ال�سطي الدم�سقي( �ض236

ب���اَده ال��غ��ري��ُب  ب��ه��ا ين�شى  ب���اٌد 

ْهِط ْحِب والرَّ وي�شلو اأهاليه مع ال�شَّ

ِة ف��ائ��ٌح ب�����اٌد ب��ه��ا رو�������سُ امل���������شَّ

وب����دُر ُع��اه��ا ل مي��ي��ل اإىل َح��طِّ

وجهٍة كلِّ  يف  الركباُن  �شارِت  بهْم 

وطيُب ثناُهْم قد دعا النا�َس للَغْبِط

ال��ورى يف  امل��ك��ارم  عر�ُس  ُتهْم  وهمَّ

ْمِط ي عن الرَّ وك�شُب املعايل والتق�شِّ

��ٌة ن��وادُي��ه��ُم ب��ال��ع��ل��ِم وال���ذك���ِر ح��يَّ

واأرقاُبهْم عن ُمْنتمى اخلر ل تخطي

وم��ن��زل��ه��م م����اأوى ال��ك��رام��ة دائ��م��ًا

ْخِط  �شُ با  ل��ه  الإ ير�شي  و�شاأَنهم 

و)الرمط(: ه� العيب والنق�سان.

أبرز ال�س������عراء ق������درة الدم�س������قي  لق������د ا

خ������رة. والت�ازن  عل������ى الت�ازن بني الدنيا والآ

خرين فل يتمادون  أنف�سهم والآ بعلقاتهم مع ا

ع������راف اإل ما  ول يخرج�������ن ع������ن الن�ضِّ والأ

ندر.

راأى ال�س������عراء فيهم لطفاً وطبيعة �سمحاء 

أبرزه ال�س������اعر  ل جتاريه������ا طبيعة. وهذا ما ا

بيات من�س�رة  )علي بن من�س�ر ال�رشوجي( والأ

ع������لق اخلط������رية ويف الدي�ان  يف كت������اب الأ

�ض161.

مدر�شٌة للعلِم  بها  ق�����ٍش  ك��لِّ  يف 

وج����ام����ٌع ج����ام����ٌع ل��ل��ع��ل��م م��ع��م��وُر
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ك���اأنَّ ح��ي��ط��اَن��ُه زه���ُر ال��رب��ي��ع فما

منظوُر الدهَر  فْهو  الطرُف  ُه  ميلُّ

ُي���ْت���ل���ى ال�����ق�����راآن يف ك�����لِّ ن��اح��ي��ٍة

وال��ع��ل��ُم ُي���ْذَك���ُر ف��ي��ه وال��ت��ف��ا���ش��ُر

فهذا جانب اآخر يربزه ال�ساعر الذي وجد 

�نها. فاأهل  مُّ
التق�ى وال�رع يف امل�ساجد التي ي�ؤ

دم�س������ق كما يذكر ال�س������اعر )حممد اأمني بن 

أنا�ٌض طيب�ن يق�م�ن الليل  ف�سل اهلل املحبي( ا

ويذكرون اهلل ويعبدونه فيق�ل: �ض176

وط������اِر ���ش��ق��ى دم�����ش��َق م���وط���َن الأ

دم��ع��ي و���ش��وُب ال��ع��ار���سِ ال��زّخ��اِر

واإل������ٍه �����ش����وُق  اجل����ام����ِع  اإىل  ويل 

ل ي���ف���رُتُ ال����ده����َر ع���ن ال���ت���ذك���اِر

ٌة اأع�����������������زَّ ب�����������ِه  اأق����������������������واٌم  هلِل 

ب�������راِر خ����ي����ار والأ م����ْن ُخ���ّل�������سِ الأ

اأذك�����اُره�����م ل���ي���ات���ه���ُم  يف ج����ن����ِح 

������ش�����ح�����اِر ت����ع����رف����ه����ا ب������اب������ُل الأ

��ُب ال���ف���وز ب��ف�����ش��ل ق��رب��ه��ْم ف��اأك�����شِ

��������ا ُي����������َج����������رُّ ب��������اجل��������واِر ف��������رمبَّ

خ������ري اإىل القاعدة  وي�س������ري يف البي������ت الأ

النح�ية التي جتيز اجل������رَّ باجل�ار. األ جند 

م������دى اأهمية هذه الطب������اع التي ل تثقل على 

عباء، وت�س������يء  خرين بل نراها تخفف الأ الآ

ع�ر  النف�ض وت�س������عدها، وملا وفد ال�ساعر )الأ

الكلبي( على معاوية بن اأبي �سفيان فقال له: 

اخرت منزلً. فاختار املّزة وقال فيها: �ض31

بنعمٍة ل���ق���وٍم  اأر������سٌ  ذك�����رْت  اإذا 

ف��ب��ل��دُة ق��وم��ي ت��زده��ي وت��ط��ي��ُب

ف�شاُل واخلُر والندى بها الديُن والأ

وي�شيُب للر�شاِد  ينتجْعها  فَمْن 

فاإنه ���ش��واه��ا  اأر���ش��ًا  ينتجْع  وم��ن 

���ش��ي��ن��َدُم ي���وم���ًا ب��ع��ده��ا وي��خ��ي��ُب

قامة ارتب������ط باختيار النا�ض  فاختي������ار الإ

وطباعهم. وما تلك الطباع اإل الدين والف�سل 

والر�ساد والكرم وي�ؤكد هذه املعاين ويف�سلها 

على غريها ال�ساعر )اأحمد ابن حممد املدبر 

الكاتب(. يذكرها وه� يتغنى بال�س������ام واأهلها: 

�ض207

وك���م ب��ال�����ش��اِم م���ن �����شٍف وف�����ش��ِل

وُم�������ْرَت�������َق�������ٍب ل�������دى َب��������رٍّ وب����ح����ِر

ب��������اٌد ب��������ارك ال����رح����م����ُن ف��ي��ه��ا

����ش���ه���ا ع���ل���ى ع����ل����ٍم وُخ��������رْبِ ف���ق���دَّ

ب���ه���ا ُغ���������َرُر ال���ق���ب���ائ���ل م����ن م��ع��دِّ

وق����ح����ط����اٍن وم�����ن ��������شوات ِف���ْه���ِر

��ى ن�����ا������سٌ ُي����ْك����ِرم����ون اجل������اَر ح��تَّ اأُ

ُي����ج����َر ع���ل���ي���ه���ُم م����ن ك������لِّ ِوْت�������ِر

ال�تر: الثاأر.

وجد ال�سعراء يف  الدم�سقيني رقة الطباع 

أن�������ضَ املع�������رش ولط������ف الت�������رشُِّف. كلُّ هذه  وا

اخل�س������ال جعلتهم يت�س�������ق�ن اإىل جمال�س������هم 

واأماكن ال�س������حر والنزهات فيق�ل ال�س������اعر 

)حممد �سعيد بن ال�سمان( �ض276
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ع������اُق ���ُع دوَن�������ُه الأ ����ش���وٌق ُت���ق���طَّ

����ُج����ُه ن����وى وف�����راُق جِّ وه������وًى ي����وؤ

احِلمى ُذِك���َر  كّلما  دم��ٍع  وُه��ط��وُل 

اأ���ش��ف��ًا ع��ل��ى ت��ل��ك ال��ط��ل��وِل ُي����راُق

َم���ْن نادمُتهم ال��ُغ��رُّ  اُة  ال�������شُّ وب���َي 

خ������اُق ف��ي��ه��ا وط���اب���ْت م��ن��ه��ُم الأ

ف��اإذا ذَك���ْرُت لهم اأح��ادي��َث الهوى

وا���ش��ت��اق��وا ت��ك��راِره��ا  اإىل  ط��رب��وا 

با ال�شَّ َن��َف�����ُس  فما  �شماِئُلهم  ���ا  اأمَّ

���ش��ح��رًا، وط��ي��ُب ك��ام��ه��م دري����اُق

دب الغ�شي�س جوانحًا وا من الأ ملوؤ

وت�شاقوا ت��ن��اه��ل��وا  ال��ك��م��اِل  وم���ن 

والدرياق: ه� م�ساد لل�سم�م. الغ�سي�ض: 

الفاتر.

مل يكن ال�س������عراء ليكرثوا من هذه ال�سمات 

الرقيقة كالن�س������يم والعذبة كالنمري وال�سافية 

كالزج������اج دون ملم�س������ٍة لها واق������رتاٍب منها 

فذكرها ا�س������تمرَّ عرب الع�س�������ر ومن �س������عراء 

خمتلف������ني ومتفاوتني ومقيم������ني وعابرين وما 

ذلك اإل دليل �س������اطٌع على طهر هذه النف��ِض 

حبُّ�ه������ا. ورغم هذا 
الت������ي اقرتب�������ا منه������ا واأ

أبي������ات اأخذت  ط������راء هن������اك مقط�عات وا الإ

بك�سف اجلانب املظلم واحلالك من طباعهم. 

فقد ذمَّ بع�ض ال�سكان دم�سق و�سكانها. وهذا 

اأمٌر وارد وممكن ولكنه ل ي��س������ل اإىل املبتغى 

أو  أو نف�ٍض مري�س������ٍة ا فرمبا يك�ن لنزوة عابرٍة ا

طبٍع وعر. فاأكرث ال�سعراء الذين هج�ا بع�ض 

�س������كان دم�سق ال�س������اعر )الفتيان ال�ساغ�ري( 

وه� الذي مدح دم�س������ق وطباعها غري مرة يف 

الدي�ان الدم�سقي. لقد �سعر ال�ساعر بالغربة، 

همال له من اأهل دم�س������ق فقال:  واأح�������ض بالإ

�ض412

واأه��ُل��ه��ا دم�����ش��ق،  غ��ري��ب��ًا يف  اأراين 

ب�شروَن، لكن قد َعَموا عن حما�شني

فيا �شيعتي فيهم وف�شلَي ظاِهٌر

كاأين لديهم م�شحٌف عنَد باطني

نهم يعرف�ن ف�س������له  فال�س������اعر يعاتبهم لأ

دباء  ويتنكرون له وهذا اإح�س������ا�ٌض ينت������اُب الأ

واملبدعني، في�س������عرون بالغربة عن ع�رشهم. 

ونبقى مع فتيان ال�س������اغ�ري ال������ذي ذم اأهل 

الزبداين �ض369

ب�����داينِّ ال�����ك�����روُم ك���ث���رٌة  وب�����ال�����زَّ

�����َح�����ْت ل���غ���ر ك�����راِم ���ه���ا اأ������شْ ول���ك���نَّ

ولو حفظوا اأعرا�شهم مثَل حفظها

ل���ث���اِم غ�����َر  اهلِل  ل���َع���ْم���ُر  ل���ك���ان���وا 

فقد اآذى ال�س������اعر النا�������ض عندما طعنهم 

أو ي�ستقبل�ه.  أنهم مل يكرم�ه ا ِد ا باأعرا�سهم ملجرَّ

وهذه نزوةٌ خا�س������ة ل ميك������ن العتماد عليها 

أبناء حيِّه  وال�س������اعر فتيان ال�س������اغ�ري هجا ا

أبناء ال�س������اغ�ر  َه اإىل ا الذي ينتمي اإليهم فت�جَّ

هاجياً ومعرياً �ض 226
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ي ال�������ش���اغ���وِر ق����وٌم وب�������نْيَ ُن�����َه�����ْرَ

ل�شو�شًا ك���وَن���ُه���ُم  ال��ف��خ��َر  ي����رون 

���ه���م م����ت����ى ي����ظ����ف����ْر ب�������ش���اٍة ف���ك���لُّ

َل ���ش��وح��ًة ت��غ��ت��ال ���ش��و���ش��ًا حت�����وَّ

 وم����ا ط��ب��َخ��ْت ق����دورُه����ُم ح���اًل

َم�شو�شا ط��ب��خ��وا  ب��ه��ا  ف��ل��ي��َت��ُه��ُم 

ي����ه����ْم ���������ا ن���������ش����اِف����ُح َخ����رَّ ول������و اأنَّ

الف�شو�شا خ��وامت��ن��ا  م��ن  ��وا  ل�����ش��لُّ

و)امل�س��ض( طعام يطبخ منق�عاً باخلل. 

والف�س��������ض: ج ف�������ض وه� احلج������ر الكرمي 

بيات ت�س�ير  الذي ي��سع على اخلامت، يف الأ

ب������ارع، ودقًة يف التعبري ومق������درةٌ على الهجاء 

امل�ستحكم يف نف�ض ال�ساعر ويعرب عنه برباعة 

لفتة. ولفتيان ال�ساغ�ري هجاءٌ لذٌع جتاوزته 

ألفاظه ولكنه ل ي�سكل ذاك امللمح الهام.  ل�س�ء ا

ونبقى مع بع�ض الق�سائد التي هجت دم�سق، 

فذِكَر اأن �س������يخ القراء باملدين������ة املن�رة )عبد 

العزيز بن عبد ال�احد املكان�س������ي( زار حلب 

ودم�سق بعد بيت املقد�ض /951/ه�.

فاأن�سد:�ض137.

زخرفْت قد  جنٌة  دم�شُق  ق��ال��وا: 

م��ن ك���لِّ م��ا ت��ه��وى ن��ف��و���ُس الب�ْش

ن������ه������اَر م����ن حت��ت��ه��ا اأم������ا ت�����رى الأ

َقْر �شَ بل  جم��اوب��ًا:  فقلُت  جت��رى؟ 

���َت���ه���ى �����ْت مب�����ا ُي�������شْ ن�����ه�����ا ح�����فَّ لأ

اخل���رب يف  ك���م���ا  ن������اٌر  اإذْن  ف����ْه����َي 

وقد عار�س������ه ال�س������يخ )جنم الدين حممد 

ابن حممد الغزي(:

ق������������ال������������وا: دم���������������ش�������ق ج�������ّن�������ٌة

ق�����د ُزْخ����������ِرَف����������ْت، ق�����ل�����ُت: ن���ع���ْم

ل�������ل�������ع�������ارف�������ني ال�������������ش������اِك������ري�������

������َع������ِم ��������ن م�������ا ح�����������وْت م�������ن ال������نِّ

ف�����اع�����ج�����ْب خل����������اٍل ع������ن ح���ج���ًا

َع�������ْم �����ْت�����ِم  ب�����ال�����������شَّ ح�����ّق�����ه�����ا  يف 

ال������������������رب������������������وُة ال������������ت������������ي ل�����ه�����ا

ُت�����������َذْم ل  ذك�����������ٌر  ال��������ذك��������ِر  يف 

فاملعار�س������ة وال������رد ج������اءا بداف������ع الغرية 

�س������ت دم�س������ق لهجاء ال�س������اعر  واحلب. وتعرَّ

ي�بي( وه� اإمام وفقيه  )حممد رحم������ة اهلل الأ

وعامل فقال فيها: �ض45

قالوا: دم�شُق حوت كلَّ املنى َوَزَهْت

مرغوِب  كلِّ  من  بها  الباد،  على 

ال��وف��اُء فا ق��لَّ  ف��ق��ل��ُت: لكن بها 

ُي����رى ب��ه��ا ذو وف�����اٍء غ���ُر م��غ��ل��وِب

فالبيت������ان تقدم������ان وجهة نظ������ر، فالفعل 

)قال�ا( يدل على الكرثة و�س������به التفاق وهذا 

ما قاله ال�س������اعر ولكن فعل )قلُت( يدل على 

وجهة نظر خا�سة قد اأدت اإليها حادثة ما..

أبيات تقدم ج�ان������ب مغايرة من  وهن������اك ا

أ�س������اَد بها ال�سعراء.  الطباع الدم�س������قية التي ا

أب� بكر حممد بن قا�سم  فقد ر�سم ال�س������اعُر )ا

ندل�سي( جانباً من هذا: �ض45 الأ
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دم�������ش���ُق ج���ّن���ُة ال���دن���ي���ا ح��ق��ي��ق��ًا

ول����ك����ن ل���ي�������سَ ت�����ش��ل��ح ل��ل��غ��ري��ِب 

ب���ه���ا ق��������وٌم ل����ه����ْم ع��������دٌد وجم�����ٌد

اإىل احل���روِب ول  ت����وؤ و���ش��ح��َب��ُت��ه��ْم 

اب��ت�����ش��اٍم ذات  َره������م  اأن����ه����ا  ت�����رى 

�����ُع ب��ال��ق��ط��وِب واأوج�����َه�����ُه�����ْم ُت�����َولَّ

اأق�����م�����ُت ب�����داره�����م ����ش���ت���ني ي���وم���ًا

ف���ل���م اأظ����ف����ر ب���ه���ا ب��ف��ت��ى اأدي������ِب

من حقِّ ال�س������اعر الذي �س������عر باجلفاء اأن 

يعرب ولكنه وجد رداً علي������ه وتعقيباً جاءه من 

املقري فقال اأما ق�ل بع�سهم �ض243

ت����اأت����ه����ا ول  دم�����������ش�����َق  ������ْب  جت������نَّ

اجل����ام����ع اجل�����ام�����ع  راق��������ك  واإن 

ف���������ش����وُق ال���ف�������ش���وق ب���ه���ا ق���ائ���ٌم

وف�����ج�����ر ال����ف����ج����ور ب����ه����ا ط�����اِل�����ُع

ل عليه. اإذ ه�  ف������ل يُلتفُت اإليه، ول يُع�������َّ

جم������رد دع�ى خالي������ة عن الدلي������ل، وهي من 

ائني الذي������ن يعمدون اإىل  نزع������ات بع�ض الهجَّ

تقبي������ح احل�س������ِن اجلميل اجللي������ل، وما زالت 

ألُف ُمنٍت  �رشاُف تُهجى ومُت������دح، ول يقابل ا الأ

بفا�سق يقدح.

أي������ن هذا الهجاء ال������ذي ل يتجاوز النزوة  ا

من تلك الطباع التي تغنى بها ال�سعراء. فقد 

و�س������ف )ي��س������ف بن اأبي الفتح بن من�س�������ر 

الدم�س������قي( اإقامت������ه يف وادي التل وه� اأحد 

متنزهات دم�سق اجلميلة �ض231

طا َتْجلُب الَب�شْ اأقمنا بوادي التلِّ َن�شْ

ال�����شوُر وم��ا �شّطا ا  بحيُث دن��ا منَّ

َحْت �شوَّ العمِر  ريحانُة  ل  ليايَل 

ول وَجَدْت يف اأر�شها اجلدَب والقحطا

فتيًة  الكواكِب  مثل  بها  �شحْبُت 

اأحاديُثهْم يف م�شمعي مل تزْل ُقْرطا

ًا لوؤ لوؤ اللفِظ  جوهر  من  نرثوا  اإذا 

لقطا األ��ق��ط��ه  بال�شمع  ول���و  اأودُّ 

اَفًة يديرون من كاأ�س احلديث �شُ

حاديُث اإ�شفنطا تما حتكي الأ وربَّ

�سفنط ه� املطيب من ع�سري العنب.  والإ

أو اأعلى اخلمر. ا

فال�سعراء مل يخف�ا انطباعهم، ومل يخ�ن�ا 

م�س������اعرهم، ومل يتنك������روا للح�س������ن والنق������اء 

وال�س������فاء. فيق�ل ال�س������اعر )البحرتي( الذي 

وج������د يف دم�س������ق م������لذاً لروحه ال�س������اعرة: 

�ض171

ر�س ِقْدمًا وغربها عنيُت ب�شِق الأ

واأ����ش���ُره���ا اآف����اِق����ه����ا  ُب يف  اأَج�����������وِّ

اإق���ام���ٍة داَر  ال�����ش��اِم  م��ث��َل  اأَر  ف��ل��م 

ل�����راٍح اأغ���ادي���ه���ا وك����اأ�����سٍ اأدي���ره���ا

��ُة اأب��������داٍن ون����زه����ُة اأع����نٍي م�����ش��حَّ

ول���ه���ُو ن���ف���و����سٍ دائ������ٌم و�����شوُره����ا

���ش��ٌة ج����اد ال���رب���ي���ُع ب��اَده��ا م��ق��دَّ

اأر����سٍ رو���ش��ٌة وغديُرها ك��لِّ  ففي 

ة للروح والنف�ض،  فلي�ست دم�سق اإلَّ م�سحَّ
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ت�رشُّ الناظري������ن وتريح اأع�س������ابهم املنهمكة، 

فهل ن�ستغرب اإذا ما اأكرث ال�سعراء من و�سفها 

ر�ض باأهله������ا والديار  �س������ادة باأهله������ا، والأ والإ

ب�س������كانها. فيذك������ر )ابن النقيب( بع�س������اً من 

ذكرياته اجلميلة يف رب�ة دم�سق �ض204

اإذا ما م�شى للمرِء يوٌم من الب�ِش

��ُه م��ا ك��ان منه على ذك��ِر ف��اأن��َف�����شُ

هم ْن�شِ فكْم رفقٍة قد اأحكموا َعْقد اأُ

والب�ِش بالطاقِة  ��وا  ��لَّ وجَتَ ب���ِه، 

بوحهم  َب الداعي به ل�شَ وكم ثوَّ

وما العمُر اإلَّ كاخلياِل الذي ي�شى

ن�سان متاعبه  ن�ض ين�س������يان الإ فالب�رشُ والأ

ي������ام والليايل  ول������ن تبق������ى يف ذاكرت������ه اإل الأ

ال�س������عيدة التي حفلت بال�س������هر وال�سمر، وقد 

أ�ساد ال�سعراء العرُب املعا�رشون باأهل دم�سق  ا

الذي������ن فتح�ا له������م قل�بهم حباً وا�س������تقبالً 

فال�ساعر العراقي )معروف الر�سايف( ي�سف 

مان والطماأنينة  ليلة يف دم�سق. وقد �سعر بالأ

فيق�ل يف مطلع ق�سيدته �ض 149

م�������ن ك���������ان ي�����������������اأَرُق ب����ال����ه����م����وم

ف�����ق�����د اأرْق�����������������ُت م�������ن ال�������������شور

ف�����������اإنَّ ت����خ���������ش����ي  ل  اأمُّ  ي��������ا 

جم��������ري اأّم�����������������������ي  ي������������ا  اهلل 

ودع������������ي ال������ب������ك������اَء ف��������������اإنَّ ق���ل����

����ش���ع���ر يف  ب�����ك�����ائ�����ك  م�������ن  ������ب�����ي 

دم���������ش����� يف  اأين  اأع���������ل���������ْم���������ِت 

�������ق اأج������������رُّ اأذي����������������اَل ال�������������شوِر

ب���������ني ال�������غ���������������ش�������ارف�������ِة ال������ذي�������

�������َن ت����خ����اُف����ُه����ْم ِغ���������َرُ ال�����ده�����وِر

�����������اِح اجل����ب����ي����� م��������ن ك�����������لِّ و������������شَّ

�����������ِن اأغ��������������رَّ ك�������ال�������ب�������دِر امل�����ن�����ِر

ح�����������رُّ ال�������������ش������م������ائ������ِل وال�����ف�����ع�����ا

ئ������ل وال�������ظ�������واه�������ِر وال���������ش����م����ِر 

هذه بع�ض ملمح ال�سخ�س������ية الدم�سقية 

كب������ار يف نف�ض  عج������اب والإ أث������ارت الإ الت������ي ا

ال�ساعر الر�سايف، فقد �رشقت دم�سق اأحزانه 

وخلعت عليه بردة النقاء وال�رشور والطماأنينة 

أبنائها، ويفي�ض علينا ال�ساعر اللبناين  بف�سل ا

خطل ال�س������غري( ب�س������لل حب������ه واإعجابه  )الأ

لدم�سق متمثلة بربدى: �ض64

بردى نظْمَت لنا الزمان ق�شائدًا

��ف��اِح ن���دًى و���شِ م��ن  بي�شًا وح��م��رًا 

وج��ول��ٍة ذراِك  يف  يل  وق��ف��ٍة  ك��م 

��اِم �شاحي ال�����شّ ���ش��ع��رّي��ٍة وه����وى 

اأرى اأن  للندامى  اأر���ش��ى  ل�شُت  اأن��ا 

ق�����داِح ك�����ش��َل ال��ه��وى وت���ث���اوؤَب الأ

بالندى ق  َي�����ْشَ وال��زه��ُر  باكرُتها 

ن��������وِف ���ش��ب��اِح ���مِّ الأ يف ف��ت��ي��ٍة ����شُ

اأهُل الندى والباأ�ِس، اإن تنزْل بهم

ِف�شاِح ه��ن��اك  ُع����ْرِب  على  ت��ن��زْل 
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ك��وك��ٍب  م��ن  وك���م  منبُتهْم  ال�����ش��اُم 

ه�������اٍد وك������م م����ن ب���ل���ب���ٍل �����ش����ّداِح

فتوِنِه  بع�َس  اخُل��ْل��َد  اأع���ار  وط���ٌن 

ق�����داِح و���ش��ق��ى امل���ك���ارم ف�����ش��ل��ة الأ

فالأخطل ال�سغري وجد يف ال�سامي ح�سن 

لفة والف�س������احة لت�س������اف  املنبت واملع�رش والأ

هذه ال�سفات اإىل �س������جل �ساطع من �سفاتهم 

وتغنى �ساعر ال�ساد احللبي )عبد اهلل ي�ركي 

أ�ساَد بطباعهم وانتمائهم:  حلق( بال�ساميني وا

�ض26

ُب حمبَّ دم�شَق  م��ن  ���ش��وٌت  ن���اداَك 

ُب ترحِّ القلوِب  ��اُت  ف��دقَّ فا�شمْع، 

���ُر ذك����َرُه وان�����زل ع��ل��ى ب��ل��ٍد ُي���َع���طِّ

��ُب ف��خ��ٌر ب��اأن��ف��ا���سِ اخل���ل���وِد ُم��ط��يَّ

موّلٍه  قلَب  الفيحاُء  لك  فتَحْت 

، وق����ل����ُب احل������رِّ ل ي��ت��ق��ّل��ُب ح������رٍّ

ف��ان��ه��ْل م��ن احل���بِّ امل�����ش��ّف��ى، اإن��ه��ا

��ُب ل���ل���ح���بِّ ن����ب����ٌع خ�������رٌِّ ل ي��ن�����شُ

ْت على العاين حمائُم عطفها  َرفَّ

حت�����ُدُب ول  حت�����نُّ  اأمٌّ  ف���ك���اأَن���ه���ا 

�شبابها وج����وه  يف  ال��ع��روب��ة  األ����ُق 

وي��ط��رُب ال��زم��ان  فيختال  ي��زه��و 

�س������اعرنا يعتز بطباعه������م ويجعل الزمان 

أن�ر العطار(  �س������عيداً ومعجباً بهم. وال�ساعر )ا

ير�س������م لنا بري�س������ته ل�حة رائع������ة من ل�حات 

اجلم������ال للغ�طة ث������م يت�قف جم������ًل ومقدراً 

رجالتها قائًل: �ض195

ب���اأب���ي ف��ت��ي��ة احِل���م���ى وب��ن��ف�����ش��ي

ق��������روّي��������ون زّي�������ن�������وا ب����ال����وق����ار

ت��واىل بامل�شاعي  ر����س  الأ جّملوا 

ع���������ش����اِر ُي���ب���ال���وا ب���ال���ٌق���لِّ والإ مل 

م��ا اأح���ي���اُه���ُم ����شاع���ًا اإىل ال��ك��ْد

واق�����ت�����داِر ����ٍة  ه����مَّ يف  ���وا  مت�������شّ ِح 

ُج�����ب�����ل�����وا م������ن م��������������وّدٍة ووف����������اٍء

خ���ل���ق���وا م����ن م�������روءة وا����ش���ط���ب���اِر

لل�شع� ال����غ����زاَل����ِة  م��ط��ل��ع  ���ش��ب��ق��وا 

������ي وزان����������وا ج���ب���اَه���ه���م ب���ال���غ���اِر

مل يتجاوز ال�س������اعر حّد ما �ساهده وتابعه 

وه������� )ابن دم�س������ق( الذي اأكرث من و�س������فها 

هلها الطيبني فيق�ل يف  والتعبري عن حب������ه لأ

ق�سيدة اأخرى �ض 335

ال����ب����ق����اْء ك����ت����اب  اإلَّ  ه�����ي  وم�������ا 

ال����ِع����َظ����ْم ����ش���ج���ّل  اإلَّ  ه����ي  وم������ا 

م���ط���اُف اجل�����اِل، م�����راُد اجل��م��اْل

م������اذ ال�����ع�����ه�����وِد، م����ق����رُّ ال������ذمْم

م��������اع��������ُب ح�������اف�������ل�������ٌة ب����امل����ن����ى

م��������رات��������ُع ط�����اف�����ح�����ٌة ب����ال����ن����ع����ْم

���ش��ى الأ معنى  القلُب  ي��ع��رف  فما 

مل ال�������روُح ط��ع��م الأ وم����ا ت�����درك 
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ع���ل���ى ك������لِّ ق����ل����ٍب حم������بٍّ رب������اْب

ن��غ��م ث�����غ�����ٍر  ك��������لِّ  ويف  ت�����غ�����ّن�����ي، 

تربز ثنائية الطبيعة ال�س������احرة وعلقتها 

ن�سان ولطفه وهذا ما عربَّ عنه اأغلب  برقة الإ

ال�س������عراء الذين مروا معنا، في�س������يد ال�ساعر 

ال�س�������ري املعا�رش )اأحمد علي احل�س������ن( ابن 

مدينة طرط��ض قائًل �ض16 

ت��ي��ه��ًا ف��ه��ذي ال��غ��وط��ة اخل�����شاُء

���ى ب��ه��ا ال���ك���ّت���اُب وال�������ش���ع���راُء غ���نَّ

��ه��ا دن���ي���ا م���ل���ّون���ُة اخل�����ي�����اِل، ت��ل��فُّ

���اُء ب���ي���د احل��ق��ي��ق��ة رو�����ش����ٌة غ���نَّ

َلْت وال�شم�ُس بني كوى الظاِل ت�شلَّ

ك���ال���ّل�������سِّ ����ش���ّالُت���ه���ا ال�������ش���ق���راُء

وم���ق���اع���ٌد ل���ل���واف���دي���َن ب���دي���دٌة

ب����ني ال�����زه�����ور َج���م���اُل���ه���ا ����ش���ّه���اُء

ف��رائ��ٌح اجل��م��اُل،  قها  ون�شَّ ��ْت  ��فَّ ���شُ

ع���ن���ه���ا واآخ���������ر ن���ح���وه���ا غ������ّداء

الهوى ما ترك  واأح��بُّ  بها،  يحلو 

��اُر وال��ّرف��ق��اُء ل��ك ع��ن��ده��ا ال�����ش��مَّ

���َة ع�����روٌة ال���ه���ائ���م���ون ب���ه���ا ف���ث���مَّ

����َة ل���ل���ه���وى ع���ف���راُء ي�������ش���دو وث����مَّ

بحار يف ق�س������ائد الدي�ان ي�ساعدنا  اإن الإ

على ك�س������ف الكث������ري من هذه الطب������اِع املحّبِة 

�س������ة  رة للجمال واملقدِّ للخرِي والبَ�ْس������ِط واملقدِّ

ن�س������ان والداعية حلبه، وم������ا كان هذا اإلَّ  للإ

هل وتاأثري العقائد  بف�س������ل عراقة املدينة والأ

ال�س������محاء، وتلك الطبيعة اخللبة التي نالت 

عجاب.. الق�سط ال�افر من ال��سف والإ

P  P  P
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َق ـِ نـــوُن ِدَم�شـ ابُن النَّقيِب.. َمْ

 َ ُفتنِ ها(  هاتنِ وُمَتَنزَّ يها  وَمغاننِ ها  ننِ فاتنِ َ بنِ امُلعَجُب  َم�شَق  دنِ )اْبُن  قيبنِ  النَّ ابُن   َ ُفتنِ  

 ، هنِ ْكرنِ ُحروفنِ ا�ْشمنِ َع�شيَقتنِ ذنِ ُق الَولهاُن بنِ َم�شَق( َكما ُيفَتُ العا�شنِ َلةنِ  )دنِ ه امُلَف�شَّ ديَنتنِ َ بنِ

 ٌ ُبَثيَنَة، وُكَثيرِّ َب َجميٌل بنِ ْن اأُعجنِ ها. وَلئنِ فكَي اإالَّ بنِ هنِ َغُيها وال ُيطيُق التَّ �شاننِ فلي�َس على لنِ

، حتى �شارْت َلْياله  قيبنِ َم�شُق ابَن النَّ ليلى فقدنِ ا�ْشَتْهَوْت دنِ حنِ بنِ َة، وقي�ُس ابُن امُللوَّ َعزَّ بنِ

ها  فكينِ بنِ ، فهَو دائُم التَّ هنِ ، و�َشكَنْت �شغاَف َقلبنِ هنِ رنِ لَبْت ُفوؤاَدُه، وَهيَمَنْت على َم�شاعنِ التي �َش

 .
)1(

ها ينِ ها، وَحواكنِ هادنِ ها، وونِ اللنِ ها و�ُشفوحنِ تنِ ها وَروابيها وُمروجنِ ها وَحدائقنِ ننِ فاتنِ َ وبنِ

236
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باحث وناقد يف الرتاث العربي.
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َن  تَ�س������لََّطْت ِبَحا�ِس������ِنها على َعْقِلِه، وَتَكَّ

ُحبُّها يف �ُس������ويد�ِء َقلِبِه، َفُهو �إْن َذَكَر ريا�ًس������ا؛ 

أر�َد ريا�َض ِدم�س������َق، و�إْن َخَطر ِبباِله  ������ا � فاإنَّ

�جَلم������اُل و�لَبه������اءُ، فاإنَُّه يَعني َجماَل دم�س������َق 

تي ِمن ُزهوِره������ا ورياِحيِنها، ِمن  وبَهاَءه������ا �لآ

آ�ِسها ويا�َسميِنها وُحوذ�ِنها وَوْرِدها وبَنَف�َسِجها  �

ا َق�سَد  نَّ ُفوُح َفاإِ . و�إْن ُذِكَرِت �ل�سُّ
)2(

َوَمنْثوِرها

�إْن   .
)3(

يَِّتها �َسفَح قا�س������يُوِنها وَمناِكَب �س������اِلِ

ا يُريُد َربَوتَها ونَْيَبَيْها  و�بي، فاإنَّ أ�ساَر �إىل �لرَّ �

ا  ُهوِل و�ملُروِج، فاإنَّ  و�إْن َعَر�َض ِلل�سُّ
)4(

و�َشََفيْها

نهاَر  فاَف بََرد�ها و�إْن َذَكَر �لأ َعنَى َمرَجتَها و�سِ

، فاإنَُّه كاَن يُريُد يَزيَد وثُور�   و�جَلد�وَل
َ
و�قي و�ل�سَّ

عاِعياين ِمْن  �وي و�لدَّ و�لَقنَو�ِت وبانيا�َض و�مِلزَّ

ُفروِع بََرد�ها وَجد�ِوِلِه وَقنَو�ِتِه .

ُمعَظ������ُم دي������و�ِن �ب������ِن �لنَّقيِب يف و�ْس������ِف 

بيَعَة  ى وماَل جاِنًبا فَجعَل �لطَّ �لطبيع������ِة، وتَنَحَّ

بََة يف دم�س������َق َديَدنَُه وَمو�س������وَع �ِسعِرِه،  �خَلالَّ

أَى عِن  وَم������د�َر َحديِثِه؛ فابْتََعَد عِن �لتََّكلُِّف، ونَا

ِه. َفتا �سوٍء لَزَمتا �ِسْعَر َع�ْشِ �لتََّزلُِّف وُهما �سِ

بيَعِة كما  أُْغ������ِرَم �بُن �لنَّقيِب ِبو�س������ِف �لطَّ �

أ�س������لْفنا، وِبالتَّحدي������ِد ِب� �لَطبيَعِة يف دم�س������َق  �

ا توفيٍق، و�فتنَت  َق �إىل ذلَك �أيَّ و�َسو�حيها، َفُوفِّ

أَ�َس������دَّ �ْفِتتاٍن، حتى َجعَل �لَو�س������َف  يف ذل������َك �

ُجلَّ �ِس������عِرِه، وَو�ْس������َف َمغاين ِدم�س������َق وُقر�ها 

هاِتها ُمعَظَم هذ� )�جُلّل(. و�َسو�حيها وُمتَنَزَّ

نَّها َم�ْسِقُط  مل يَع�َس������ِق �بُن �لنَّقيِب دم�سَق لأ

أ�ِض،  آباِئِه؛ وَم�ْسِقُط �لر� نَّها َموِطُن � أ�ِسِه، ول لأَ ر�

باِء يَُح������بُّ ويُْحَتَُم حتى لو مل يَْحتَِو  وَموِطُن �لآ

ا �أَحبَّ  ������فاِت �جَلماِل. و�إنَّ على �س������يٍء ِمن �سِ

ُجُل دم�سَق مِلا َحباها �هللُ َجلَّ وَعال �لكثَي  �لرَّ

ناِت  ِ �ُل�ْس������ِن، و�لَعديَد ِم������ْن ُمَكوِّ ِمن َعنا�شِ

ماِكِن �لنَِّزَهِة يف  أُعِجَب �ل�ساِعُر ِبالأ �جَلماِل. �

زهاَر  بَ�س������اتنِي ِدم�س������َق، وُغوَطِتها، فَو�َسَف �لأ

ُه  أََدقَّ َم�س������ِقيََّة �أجَم������َل و�ْس������ٍف و� ������اِميََّة �لدِّ �ل�سَّ

و�أحالهُ، كِمثِْل َقوِلِه :

َل��ف��ائ��ُف��ه��ا ِم��ْن��ه��ا  ��َق��ْت  ��قِّ ���شُ َوَورَدٍة 

 
)5(

ِرُج  ها الأَ َتِبينا َن�ْشُ َعن غاَدٍة َي�شْ

َجواِنِبها ٍو يف  ْ ����شَ َتاثيُل  قامْت 

��وٍق َت�����راءْت َب��ْي��َن��ه��ا ُف���َرُج  ِب���َغ���ْ�ِ ���شُ

��ٌة �����شَ َت���ب���ُن ِم��ْن��ه��ا َم���اري���ٌب ُم��َن��كَّ

)6(
ُبو َنحَوها امُلَهُج ِمَن الَيواقيِت َت�شْ

طياِر )�أطياِر دم�سَق(  و��ْس������تَهو�هُ تَغريُد �لأ

طياِر  يف َخمائِلها و�أدو�ِحها، وَخ�ضَّ من هذه �لأ

َدْت  َر ِذْكُرها، وتَردَّ ������حاريَر، َفتََكرَّ �لَبالِبَل و�ل�سَّ

أ�سماوؤها، وذلك ِمثل قوِلِه : �

ال��واين �شيِم  النَّ ��دَرج��ِة  ِبَ َرو����ضٌ 

 
)7(

غ�����ش��اِن  ��ِة الأ ��َن�����شَّ وَع���ن���اِدٌل ِبَ

با ال�شَّ َهْيَنَمِة  َترناِم  على  َت�شدو 

)8(
حل���اِن  الأ م��َن  اأهازيًجا  َحًرا  �شَ

وقال يذكُر �ُس������حروَر دم�س������َق، ذ� �ل�سوِت 

نَّاِن، و�لَهزِج �لعبقرّي : �لرَّ

��ْح��َرٍة ��ْح��روٍر اأِل���ْف���ُت ِب�����شُ َل��ْه��ف��ي ِل�����شُ

���وٍت ج���ارِح َت���ْرن���اُم���ُه َه���زًج���ا ِب�������شَ
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ا الُك�شَ َدُج���وِج���يُّ  َق��وائ��ُم��ُه،  ُح���وٍّ 

)9(
ف��اِدِح  َط��روٍب  َمالِثُمُه،  ُحْمٍر 

���اَء قد َي���رت���اُد ُك����لَّ ح��دي��ق��ٍة َغ���نَّ

���ْت َج���واِن���ُب���ه���ا ِب���َن���ْه���ٍر ����ش���اِرِح  ُح���فَّ

، وَي��ع��ل��و اآَخ�����ًرا َف���َي���ُح���لُّ يف َف������َ�ٍ

ن�����اِزِح  اآَخ������َر  ِب�����  وَي�������ش���َت���ويل  داٍن، 

وِنِه ُغ�شُ َف��وَق  وِح  ال���دَّ يف  اًل  ُمَتَنقِّ

)10(
َم�شاِرِح  َفوَق  فياِء  الأَ ِل  َكَتَنقُّ

َرِب  ن �آلِت �لطَّ وَو�َسَف �بُن �لنَّقيِب �لَكثَي ِم

رغِن وما  و�لِغناِء، كالُعوِد و�مِلْزماِر و�جَلنِْك و�لأ

�ساَكلَها، وذلَك ِمثَل َقوِلِه )و�لبيتاِن ِمن َق�سيدِة 

َمْدٍح( :

��ب��اِب ِف��ي��ِه كما قد ج���اَل م���اُء ال�����شَّ

)11(
ْملوِد  الأُ يف  احَلياِة  ماُء  جاَل 

ْي� الطَّ َتِحراُت  وُم�شْ ِبها  َي�شَعى  قاَم 

)12(
ُدو مابَن َجنٍك وُعوِد    �ِر، َت�شْ

أ�س������ماِء  َر يف �ِس������ْعِر �بِن �لنَّقيِب ِذْكُر � وتََكرَّ

�ملَ�س������اهِي من �ملَُغنِّنَي و�ملُْطِرب������نَي كالغري�ِض 

َوَمعَبَد و�ب������ِن �ُشَيٍْج وغِيِهم، وذلك ِمثُل َقوِلِه 

ِمْن ِخالِل َحديٍث لَُه عن َربَوِة ِدَم�سَق:

ُف َرب����َوٍة ���اِء اأ�������ْشَ ِل��ل��ُغ��وَط��ِة ال���َغ���نَّ

َرغيدا  زيِل  النَّ عي�ُض  ِبها  َحى  اأ�شْ

����ٍة ����ْت ِب���ه���ا ِل�����ل�����ُوْرِق ُك�����لُّ ُم����ِرنَّ َغ����نَّ

 )13(
ْدِوها َمعُمودا   َتَدُع اخَلِليَّ ِب�شَ

��ى ال��َغ��ري�����ضُ وَم��ع��َب��ٌد ��ا َغ��نَّ َف��َك��اأنَّ

 )14(
َترديدا  دا  وَردَّ قيَل  الثَّ فيها 

ُد يف �ِس������عِره  كم������ا كاَن �ب������ُن �لنَّقي������ِب يَُردِّ

أ�س������ماِء �لَعديِد من �ملَُغنِّياِت من �أمثاِل َحبَّابَة  �

و�سالَّمة.
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ًة، وِبالطبيعِة  بيعِة عامَّ �إعجاُب �ل�ساعِر ِبالطَّ

ًة،  يف دم�س������َق وُغوَطِتها، وو�دي بَرد�ها خا�سَّ

 ..
)15(

ري�سِة  يا�ِض �لأ َجعلَُه يُكِثُ ِمْن و�ُسِف �لرِّ

أربع������نَي ُماولًة يف  أكَث من � دُت له � فقد َع������دَّ

ًد�  و�س������ِف �لريا�ِض، �أجاَد يف ُمعَظِمه������ا، ُمَعدِّ

أو �خَلمائِل  دو�ِح � أُ ِبِذكِر �لأ َها �لتي تَبْد� َعنا�شِ

وم������ا يَتَبُعها ِم������ْن ِمياٍه جاريٍَة ُمنْ�س������ابٍَة َتتَها 

أ�س������جاِرها، وكاَن يُتِْقُن و�سَف �جَلد�ِوِل  وبنَي �

قِنَي������ِة وليَنْ�َس������ى ما يَُهبُّ على �أغ�س������اِنها  و�لأ

������با  من نَ�س������ائَم، وكاَن يُكِثُ ِمن ِذْكِر ريِح �ل�سَّ

������ة( وهي ري������ٌح غالًبا ما تَك������وُن نَِديًَّة  قيَّ )�ل�شَّ

دو�ِح  بَليلًَة، ول يَن�َس������ى ما يَ�س������كُن يف هذه �لأ

حاريِر.. ل يََدُع �سيًئا  ِمن ُطيُوٍر كالبالبِل و�ل�سَّ

ِ لَتَكتَِمَل �ُس������ورةُ �لرو�ِض، فَي�سعر  من �لعنا�شِ

نَّ �س������اعَرهُ يَع�َس������ُق �لريا�َض، و�لعي�َض 
أ �لقارُئ �

يا�ِض، وَمْن �أَحبَّ �س������يًئا، �أح�َسَن َو�ْسَفُه،  يف �لرِّ

و�أجاَد �لديَث ِعنُه .

�لتَّعريُف ِبال�س������اِعر: هَو عبُد �لرحمِن بُن 

مم������د بن كمال �لدين ممد �ل�س������ني، كان 

�ش�ِف يف دم�سَق، ولَد يف دم�سَق  أبوهُ نَقيَب �لأ �

أديُب دم�سَق  �س������نة 1048 ه� = 1638 م، وهَو �

ا يف دم�سَق  أي�سً و�س������اِعُرها يف َع�ِشِه، وماَت �

1081 ه������� = 1670م ولي�َض لَ������ُه من �لُعمِر �إلَّ 

نَّ 
أ أنَُّه ماَت �سابًّا، ولو � أْي � ثالًثا وثالثنَي �س������نًة، �

أمَهلَُه جَلاَء ِباأعذِب �لألاِن �ل�س������عريَِّة،  �لَقَدَر �

أكَث  ، م������ا هَو �
ّ
َم�س������ِقي أينا ِمن �ِس������عِره �لدِّ ولَر�

أو�َسع . و�أغَزر و�

دَب و�للُّغ������َة و�لديَث على يََدي  در�َض �لأ

و�ِلِده �لنقيِب وعلى عَدٍد من َم�س������ايِخ �لع�ِش 

دَب  أمَلَّ ِبثقاَفِة َع�ِشه �إملاًما و��ِسًعا، فدر�َض �لأ و�

و�لفل�سفَة و�لتاريَخ.. يَبدو على �ِسعره �جَلز�لَُة 

������نَْعِة، و�بِتد�ُع  وُح�س������ُن �لتكيِب، و�إتقاُن �ل�سَّ

الِع������ه �لكبِي على  �ملع������اين، وهَو َمعروٌف ِباطِّ

َم������ُه، وحِفَظ �لكثَي ِمْن �ِس������عِر  أَدِب َم������ْن تََقدَّ �

.
)16(

�لُقَدماِء

ِة  وِق، وِرقَّ ُف �ِسعُرهُ ِب�س������الَمِة �لذَّ كما يَتَّ�سِ

������ليَمِة  لفاِظ �ل�سَّ بِْع، وُح�ْس������ِن �خِتي������اِر �لأ �لطَّ

بيَعِة،  أُوِلَع ِبالطَّ َحِة �ملَعنَى.. وقد � �ملَبْنَى، �لو��سِ

فقد كاَن كثَي �لتََّغلُغِل يف �أح�س������اِن �خَلمائِل، 

ِه يف ُقرى �لُغوَطِة وغِيها مَن  يُكِثُ ِمَن �لتَّنَ������زُّ

�لُقَرى و�ل�َسو�حي �ملُحيَطِة ِبِدم�سَق، فيق�سي 

ا  جَيِة، وُربَّ دو�ِح �ل�سَّ يَّاًما ولَيايَل يف ِظالِل �لأ
أ �

كاَن يَبي������ُت �لليايل �لعديدةَ بعي������ًد� عن َمنِْزِل 

أتر�ِبِه  �أهِلِه بدم�س������َق، مَع ثُلَّ������ٍة من �أقر�ِن������ِه و�

فاِف َجد�وِل بََرَدى  يَ�سَمروَن ويَلعبُوَن، على �سِ

هاِتها �لتي يَعِرُف َمز�ياها وَخ�سائ�َسها  وُمتَنَزَّ

َمعرَفَة �بْ������ِن �لَبلَِد، فينْتَقي ِمنْها ما يُنا�ِس������ُب 

وِح  ا �تََّخَذ مَن �لدَّ �لَف�سَل �لذي هَو فيِه، وُربَّ

، ياأوي 
ّ
م�س������قي َمنْ������ِزلً بَدياًل ع������ن َمنْزِله �لدِّ

ِتِه، بَعيًد� عن �َسجيِج  ِحبَّ
أ أ�ْس������حاِبِه و� �إليِْه مَع �

�ملدينَِة و�َس������َخِبها و�َسو�س������ائها، وق������د تََرُكو� 

�ِت �َلياِة، وُمتَِع  �أهلَهم وذويِهم �َسعًيا ور�َء َملَذَّ

نيا، يف �أح�س������اِن َطبيَعِة دم�سَق �لتي تاأ�ِشُ  �لدُّ

أْمو�ِهها  �لُعقوَل ِبنَ�س������ائِمها �لعليلِة، وَخري������ِر �
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قر�َق������ِة، وتَغاريِد باَلِبِلها،  َقِة �لرَّ �لَعذبَِة �ملُتََدفِّ

وَهديِل َحمائِمها، يف ُربُوِع َربَوِتها �لَغنَّاِء ِحيًنا، 

آَخَر، يَُدلُّ  ِر ها حيًنا � ويف َجنَب������اِت هاَمِتها وُدمَّ

ُد  هاِت، وتََردُّ على ذلَك َكَثةُ َو�ْسِفِه ِلهذه �ملُتَنَزَّ

أ�سعاِرِه وتَر�نيِمِه . أ�سمائها يف � �

لً وقبَل ُكلِّ �سيٍء  وَّ
أ َع�ِس������َق �ساِحبُنا دم�سَق �

 
َ
أر�ًس������ا ذ�َت �َشٍَف وَقد��َس������ٍة، فهي باعِتباِرها �

نِْبياِء، وِمن  أبرِز َمر�ِقِد �لأ ِعنَدهُ وعنَد ِجيِلِه من �

ولياِء �لعارفنَي  ������اِلنَي، و�لأ أَهمِّ َمو�ِطِن �ل�سَّ �

دِق ذلَك قولُُه : ِباهلِل، يَُدلُّنا على �سِ

فاأ�شَبَحْت ِدَم�شَق  َمغَنى  وَحَللُتُم 

ع����ي����اِد ���اُم���ه���ا َت����زَه����ى ع��ل��ى الأَ اأيَّ

ْن����ب����ي����اِء َم����راِق����ٌد َب����َل����ٌد ِب���ه���ا ِل����الأ

 )17(
اُمها وتاِد اأيَّ ْبداِل والأ وِبها ِحَمى الأَ

نبياِء، وُوُجوُد  �َستْها رفاةُ �لأ �أر�ُض دم�سَق َقدَّ

النَي، وهي فوَق ذلَك  أولياِء �هلل �ل�سَّ بد�ِل و� �لأ

ماكِن �لنَِّزَهِة  ماِلها وبَهاِئها وَكَثِة �لأ ������بُّ جِلَ ُتَ

هاِتها  ْت َمكانَُة َمغانيها وُمتَنَزَّ فيها، فقد م������الأ

نْيا و�أب�ساَرهم، هاهَو ذ� يَدعو  أ�سماَع �أهِل �لدُّ �

ه������اِب �إىل �لفيَجِة  �أ�س������حابَه �إىل �ملُباَدَرِة ِبالذَّ

و�ل�ْسِتمتاِع ِب�ُشِب مائها �لعذِب �ل�سايف �لبارِد 

يَمَة ذ�ِت  ل�س������بيل، ويَن�َسُح ِب� �لنُُّزوِل �إىل بَ�سِّ �ل�سَّ

يِّ َوقٍت ُزرتَها َوجدّت 
�لنَّ�سيِم �لعليل، �لتي يف �أ

� ر�ئًقا، وَمقياًل َجمياًل : َجوًّ

َوَطٍر ِلِذي  فيها  َفَكم  ِدْم�شَق  ا  َحيَّ

 ِ والَب�شَ ْمِع  ال�شَّ ِم���ْلُء  ه��َي  َم��ن��اِزٌه 

ًفا فاعِمْد اإىل الِفيَجِة الَفْيحاِء ُمْرَت�شِ

)18(
 ِ َخ�����شِ رائ��ٍق  َمعٍن  ُزلَل  ِبها 

ًقا ُمْنَت�شِ هراِء  الزَّ يَمَة  ِبَب�شِّ واْن��ِزْل 

والُبَكِر  �شاِل  الآ ْدَن يف  اللَّ َن�شيَمها 

ِتها  ِفيَّ اأ�ْشَ وادي  َخمائَل  ُلْك  وا�شْ

)19(
َجِر غ�شاِن وال�شَّ َتِبِك الأ ِبِظلِّ ُم�شْ

ُمر�َفَقِت������ِه  �إىل  ������ا  أي�سً � �أقر�نَ������ه  ويَدع������و 

�َشفيَِّة،  أ�س������جاِر و�دي �لأ لال�ْسِتظالِل ِباأدو�ِح �

أْن  �س������جاِر �لكثيفِة �ملُتَ�س������اِبَكِة، ويَطلُب � ذي �لأ

أْن  يَلِوَي �ملَرءُ َطْرَف������ُه نحو قريِة  )�جُلَديَِّدِة( و�

اه  ِة �لنَّهِر، ث������م يُطالُب بالتِّ ������فَّ يَنِْزَل على �سِ

أْن يَتََمتََّع �لذ�هُب ِبتغريِد  �إىل َقريَِة  )�لهامِة( و�

أْن  ������َحِر،كما يُطاِلُب � أوق������اِت �ل�سَّ طي������اِر يف � �لأ

َر( �لكثيَفِة  هُ نََظَرهُ بنَي َخماِئِل )ُدمَّ يُ�َشَِّح �ملُتَنَزِّ

وِغيا�ِض �َلْور فيها:

اَء ق��اْل��ِو ِبها ���َدة ال���َغ���رَّ ث��ّم اجُل���َديِّ

َهِر  ِعناَن َطْرِفَك، واْنِزْل جاِنَب النَّ

َتِمًعا اِء ُم�شْ واْق�شْد ُرَبى الهاَمِة الَغنَّ

َحِر طياِر يف ال�شَّ دَو الِقياِن مَن الأَ �شَ

ِرها ْرِف يف األفاِف ُدمَّ ْح مَدى الطَّ وا�ْشَ

 )20( 
ِ ٍف َخ�شِ َت�ْشِ بَن الِغيا�ضِ َلَدى ُم�شْ

ُب �بُن �لنَّقيِب  بياِت �لتالي������ِة يَتََعجَّ ويف �لأ

ِة نَ�سيِم دم�س������َق، و�َسفاِء َهو�ِئها، ويََرى  ِمن ِرقَّ

نَّ �لنَّ�سيَم �لعليَل و�ملَناَخ �جَلميَل يف هذ� �لَبلَِد 
أ �

خالِق  باِع، و�َسفاِء �لأ َحَمَل �أهلَُه على َكَرِم �لطِّ

وِق �لَب�َشي و�لجِتماعي. �نظْر كيَف  و�ُسُمّو �لذَّ
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يَِّة �ملَ�ْسهوَرِة  هاِت �لعامَلِ َل دم�سَق على �ملُتَنَزَّ َف�سَّ

نْيا  ْمِكنَِة يف �لدُّ أنَْزهَ �لأَ نَّ �
أ ِه، هَو يَعلَُم � يف َع�ْشِ

�َن يف ِبالِد    )�ِس������ْعُب بَوَّ
َ
ِه، وهي أربَ������ٌع يف َع�ْشِ �

بُلَِّة يف �لبَ�شِة ِبالِعر�ِق، و�ُسْغُد  فار�ض، ونَْهُر �لأُ

�َس������َمرَقنْد، ور�ِبُعها ُغوَطُة ِدم�س������َق؛ ها هَو ذ� 

نْيا  هاِت �لدُّ ُل دم�سَق وُميَطها على ُمتَنَزَّ يُف�سِّ

هية : �ل�سَّ

َن�شيَمها َرقَّ  اأَ َف��م��ا  ِدَم�����ش��َق  ��ا  َح��يَّ

��را  ثَّ َف��اأَ باِع  الطِّ َك���َرِم  على  َحَمَلْت 

ِطيِبها َم���ْوِرُد  ْعِب  ِبال�شِّ َزَرى  َب��َل��ٌد 

)21(
ِة َمْنَظرا  ُبلَّ وَزَهْت على َنْهِر الأُ

بيَننا ��اآُل��ِف  ِل��ل��تَّ  ُ َف��َن��ْه�����شُ َن��غ��دو 

��ف��اِء واأْث��َم��را  َد ِب��ال�����شَّ ��ًن��ا َت�����َورَّ ُغ�����شْ

ْجَوها َت��ْن��ُدُب �شَ ط��ي��اُر  وَن��روُح والأ

)22(
َهواِت ِمْنها ِمْزَهرا  نَّ يف اللَّ َفَكاأَ

َرَوى �بْنُُه )ممد �سعدي( �لذي جمَع ديو�َن 

أبيِه: وكتَبُْت على  أ ما يل������ي ِبَخطِّ � أبيه �نَُّه َقر� �

�َس������َجَرٍة ِبو�دي ِدَم�سَق، وقِد �تََّخذُت ِمن ُذر�ها 

َمقياًل.. وهي قد َك�َس������ْت َمنْتَ بََرَدى ِمْن ِظلِّها 

ملَى بُْرًد�، فَو�َسْفُت ذلَك �ملَقيِل.. �لأَ

ِقيِت ِمَن احَليا َحَة الوادي �شُ يا �َشْ

 )23(
ِبِقطاِرِه  َذيَلُه  ُل  ُيوا�شِ َغَدًقا 

��ذا  وَح��بَّ ُذراِك  يف  يومي  اأْن�����َض  مل 

مَل�����ى َدب��ي��َب ِع����ذاِرِه  ��ِك الأَ ِم���ن ِظ��لِّ

��ْه��ِر ال��ذي َن���ْخ���ُت ِب��ج��اِن��ِب ال��نَّ ���ا اأَ مَلَّ

ى ِبِجواِرِه  قد طاَب يِل َعْي�ٌض َم�شَ

�شيُم َجَرى علْيِه ُمَهْيِنًما حيُث النَّ

اِرِه  ���ا ن����اج����اُه ب��ع�����ضَ ��������شِ َف���ك���اأنَّ

�شيِم َجَرى على اَك النَّ يا ِطيَب َذيَّ

َب�������َرَدى ُي�����ش��اِب��ُق َذْي����َل����ُه ِب���ع���ث���اِرِه 

ًخا مَّ ميِم ُم�شَ ِبال�شَّ ِمْنُه  قد ُرحُت 

 )24(
اأزه���اِرِه  ِم��ْن  هُر  ��ا َحباه الزَّ ِمَّ

 
َ
أْن يَ�س������ِقي  �لَقديَر �

َّ
�إنَُّه يَدع������و �هلل �لَعلي

َحَة( وما يُحيُط ِبها، َمَطًر�  َجَرةَ )�ل�شَّ هذه �ل�سَّ

اًل، نَديَد ما َمنََحتْنا ِمن ِظلٍّ  ا ُمتَو��سِ َغَدًقا �َسحًّ

و�ِرٍف، وَعيْ�ٍض �َس������عيٍد هنيٍء، فقد طاَب ِبهذه 

������ُطوِط َعيْ�ُسنا، و��ْس������تَمتََعْت ِبهذه �لنَّ�سائِم  �ل�سُّ

زهاِر، وَعَبِق  نُفو�ُسنا، وُرْحنا نَ�س������اَوى ِبعبِي �لأ

ْطِب . تَِزًجا ِباجَلوِّ �لنَِّديِّ �لرَّ ياحنِي، ُمْ �لرَّ

وكث������ًي� ما كاَن �بُن �لنَّقيِب يَذكُر ِدم�س������َق 

������ا  ������فاِتها، فُربَّ أو ِب�سِ خ������َرى، � ِباأ�س������مائها �لأُ

خاَطَبه������ا ِب� )ِجلََّق( . �نْظْر �إليْ������ِه يذكُر �إ�ْش�َق 

أُحيَط ِجيُدها  َجنَباِت )ِجلََّق( و�أعطاَفها، وقد �

أدو�ُحه������ا ِباأغاريِد  زه������اِر، وَزَهْت � ِبَقالئ������ِد �لأ

ياحنِي  ِبعب������ِي �لرَّ �أرجاوؤها  طياِر وفاح������ْت  �لأ

حِد  و�َس������ذ� �لبهار،ُكلُّ ذلَك من ِخالِل ِمدَحٍة لأَ

�أعياِن �لَبلِد، وقد �بتََهَجْت دم�سُق ِبُقدوِمِه:

اُتها َلبَّ َق��ْت  اأ���ْشَ ��ُق(  َم���ولَي  )ِج��لَّ

 )25(
اأزَه��َرْت وَمعاِقِد  ِبَك  ِبَقالِئٍد 

�����ْت اأْط����ي����اُره����ا، ُم��ْه��ت��اَج��ًة َ وَت�����َرنَّ

��ِم��َع��ْت ِب��َح��ْم��ِد احل��اِم��ِد  ��ا ���شَ نَّ َف��ك��اأَ
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��ُم َث��غ��ُرُه ����ْ�وُز َي��ْب�����شِ واَف���ْت���َك وال����نَّ

)26( 
ب��ي��ِع وف����اِرِد اِم َن��ْب��ٍت ِل��ل��رَّ ِب���ُت���وؤ

���َع���ْت ِم�����ْن َن��������ْوِرِه ِب��َو���ش��ائ��ٍع َف���َت���َل���فَّ

)27(
ِبَفراِئِد  َزه��ِرِه  ِمْن  َطْت  وَتَقرَّ

بيِع يف ُربُوِع  ُب �بُن �لنَّقيِب ِبف�سِل �لرَّ ويَُرحِّ

)ِجلََّق( وَجنَباِتها، وقِد �ْكتَ�َسْت رو�بيها يف �َسهِر 

بيِع،  آذ�َر ُحلًَّة َق�سيَبًة ُمزرَك�َس������ًة ِمْن �أزهاِر �لرَّ �

ياِء. تَت�َق�ُض �أرجاءُ هذه �ُللَِّة مَع  أنو�ِر �ل�سِّ و�

طياِر،  رفيِف �لَفر��ساِت، وعلى نََغماِت �َسدِو �لأ

طَبِة،  ْم�سياِت �لرَّ وتَغريِد �لع�سافِي، يف تلَك �لأُ

������َحِر �لنَِّديَِّة..ها هو ذ� �لربيُع قد  و�أوقاِت �ل�سَّ

ْت ِبا نَ�َسَجتُْه �ُسُفوَح  ن�َشَ �أعالَم �أزهاِرِه، فَغطَّ

وديِة؛ ف������ال نَعيَم �إلَّ  �جِلب������اِل، و�َس������فحاِت �لأ

يف ُربُوِع دم�س������َق، ول َهناَء ول �َس������عاَدةَ �إلَّ يف 

َمر�ِبِعها، وَرو�بيها .

ب��ي��ع     ال��رَّ ِب���اْق���ِت���ب���اِل  َم���رَح���ًب���ا  األ 

�������ْه�������اًل ب������������������اآذاِرِه واأه����������������اًل و��������شَ

����ْ�ُ ف��ي��ه ال��ِغ��ن��ا ل��ق��د اأع����ل����َن ال����طَّ

�����ح�����اِرِه ������������ْت َج����الب����ي����ُب اأ������شْ وَرقَّ

ه��ُر ُخ�����ْشَ الِبطاِح ِب��ه ال��زَّ ��ى  وَو���شَّ

اِرِه ���������ش����ي����ُم ِب���������اأ����������شْ وب����������اَح ال����نَّ

)28(
اِزِه  َب������������زَّ َب����ع����َد  ����يَء  �����شَ َف�����ال 

�����اِرِه َع�����طَّ َب����ع����ِد  ِم������ْن  ِع����ْط����َر  ول 

َم����ْرَب����ٍع ِم�����ْن  �����َق(  َب���ع���َد )ِج�����لَّ ول 

َي����َغ���������ضُّ ال����َف���������ش����اُء ِب��������اأزه��������اِرِه

��ع��ي��ِم ْت َل���ن���ا َم����اأَل����ف����ًا ِل��ل��نَّ َج�����������دَّ اأَ

)29(
ِل��َت��ج��دي��ِد اأْوط������اِرِه  ��ن��ا  َن��َه�����شْ

وق������ال يَذك������ُر )ِجلَّ������َق( ويُطال������ُب ِباغِتناِم 

ها �لَغنَّاِء  �لُفر�َسِة لال�ْس������تمتاِع ِبَحا�ِسِن ِريا�سِ

������و�حي  ْت رو�بي �لُغوَطِة، وُربوَع �ل�سَّ �لتي َغطَّ

ليِل  �ملُحيطِة ِبِدم�س������َق، ويدع������و �إىل ِظلِّها �لظَّ

ل�س������بيِل، قب������ل �نِْتهاِء ُعْمِر  ومائها �لعذِب �ل�سَّ

ن�س������اِن �لَق�س������ِي، كما يدعو �إىل تَ�س������نيِف  �لإ

�س������ماِع بَخريِر مي������اِه َجد�ولها، وقد ر�حْت  �لأ

�سجاِر، وعلى  تَنْ�س������اُب وتتََغلغُل بنَي �أغ�ساِن �لأ

م�س������ياِت، ويف �أوقاِت  طي������ار يف �لأُ تَغري������ِد �لأ

�سحار: �لأ

ِنها َما�شِ َم��ْراأى  ْرَف يف  الطَّ ِع  وَمتِّ

هِر ِبَرو�ضِ ِفكِرَك بَن الرو�ضِ والزَّ

َمٌ اأَ وامُل��َن��ى  فيها،  ين�شُد  راَح  ُم��ْذ 

والوَتِر الكاأ�ِض  ب��َن  َق،  ِبِجلَّ ْم  َخيِّ

ِبها �شيِل  الأ اِت  َذَهِبيَّ اإىل  واْنْظْر 

َحِر ْ�ِ يف ال�شَّ َمْع اإىل َنَغماِت الطَّ وا�شْ

����ِردًا ُم����طَّ راَح  وم�����اٌء  َظ��ل��ي��ٌل  ِظ����لٌّ 

)30(
َتِحِر وِن وَطْ�ٌ ِجدُّ ُم�شْ بَن الُغ�شُ

ئُة   �لرِّ
َ
و�لُغوَطُة ِم������ْن تَو�ِبِع دم�س������َق؛ فهي

�ُض دم�سُق ِبها، و�لروُح �لتي تََهُب لَها  �لتي تَتَنَفَّ

ا ُفنِتَ  �َلي������اةَ، وَدو�َم �لَعيْ�ِض، وهي ُج������زءٌ ِمَّ

 ُ ا يَلَحُق ِبِدم�س������َق..قال يَتََح�شَّ �ل�س������اعُر ِبِه ِمَّ

كَرياُت  أن������ارِت �لذِّ  َجميلَ������ٍة، ولَياٍل �
ٍ
يَّام

أ عل������ى �

�لد�فئ������ُة �لنُوُن َغلَ�َس������ها يف َمر�ِب������ِع �لُغوَطِة 
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َبِة �مِلعطاِء،  َِة �ملُخ�سِ أر��س������يها �خَليِّ �لَغنَّاِء، و�

نُْد�ِسيَِّة  اِة ِبالبُ�ُسِط �ل�سُّ ِة �ملَُو�سَّ وُمروِجها �ملُْخ�َشَّ

آذ�َر، وَزرَك�َس������تْها  أناِمُل � ، �لتي حاكتْها � �خُل�ْشِ

أند�ءُ �لربيع : �

��ٍق ���اًم���ا ِب��ُغ��وَط��ِة ِج��لَّ ��َق��ى اهلل اأيَّ ���شَ

 
)31(

جي ى َتَفرُّ ها امَلْيثاِء َم�ْشَ اإىل اأر�شِ

ُيوِنها قا�شُ ِم��ْن  فِح  ال�شَّ َتَلعاِت  اإىل 

)32(
ِج  امُل��َت��اأرِّ با  ال�شَّ داريِّ  م���داِرُج 

�شماِئِه ِغ��بَّ  ��ّي  امَل��ْو���شِ َم��ْرِج��ه��ا  اإىل 

 )33(
ِج َغنِّ امُلَدبَّ حَوى الأ ها الأ اإىل َرو�شِ

وقال يَ�س������ُف َرَغَد �لعي�ِض، وَهناء �لياِة 

اًة  يف ُربوِع �لُغوَطِة، وقد نَ�َش �لربيُع ُحلاًَل ُمَو�سَّ

فوِح، يربو َجماُل هذه �ُللَِل  على �لرو�بي و�ل�سُّ

على جماِل �لُبُوِد )�لتَّزيِديَِّة �لتي وَعتْها ذ�ِكَرةُ 

�لتاريِخ( . قال يذكُر َجماَل �لربيِع يف دم�سَق، 

أْظَهِر  ِ ه������ذ� �جلم������اِل، و� أب������رِز َعنا�شِ وِم������ْن �

طي������اِر، و�أهازيِج �لمائِم،  ناِتِه: �أغاين �لأ ُمَكوِّ

أنغاِم �لَغري�ِض وَمْعَبد: َقْت على � �لتي تَفوَّ

���اِء اأ�������َشُف َرْب�����َوٍة ِل��ل��ُغ��وَط��ِة ال���َغ���نَّ

َرغيدا  زيِل  النَّ َعْي�ُض  ِبها  َحى  اأ�شْ

َدوِحها َحدائِق  على  الربيُع  َن�َشَ 

 
)34(

ُحَلاًل َتزيُد على ُبروِد َتزيدا 

����ٍة  ����ْت ِب���ه���ا ِل�����ل�����ُوْرِق ُك�����لُّ ُم����ِرنَّ َغ����نَّ

 )35(
دِوها َمْعُمودا  َتَدُع اخَلِليَّ ِب�شَ

��ى ال��َغ��ري�����ضُ وَم��ع��َب��ٌد ��ا َغ��نَّ ف��ك��اأنَّ

 )36(
َترديدا  دا  وَردَّ قيَل  الثَّ فيها 

َك���ْت ���دا ُزن�����اٌم يف ال�����َ�اِع وُح���رِّ و����شَ

)37(
الُعودا  فيها  َبناَن  َبناُن  َمَعُه 

، يذك������ُر فيِه  وقال يف نَ�س������يٍد لَ������ُه ر�ِق�ضٍ

أنْهاَرها و�َسو�قيها، وما تَُدبُِّجُه  ُغوَطَة ِدَم�سَق، و�

نْهاُر ِمْن بُ�ُس������ٍط ُمزرك�َس������ٍة �أغنَْت ربوَع  هذه �لأ

�لُغوَطِة:

��� ���ْت ِب������وادي ال���ُغ���وَط���ِة ال��َغ��نَّ َح���فَّ

 )38(
������ُه������وُد  �������شُ اأط��������ي��������اٌر  �����������اِء   

َل���������ْو �����ش����اَج����َل����ْت����ه����ا  ال����َق����ْي����َن����ت����ا

 )39(
َي����زي����ُد  َل���ُه���م���ا  ���َغ���ى  ����شَ مَل����ا  ِن 

������م������ا ع�����ل�����ى َب�������������������َرَدى وب�����ا و�������شَ

)40(
َي�����زي�����ُد  وُث�������وراه�������ا  ن�����ا������ضٍ 

��������ا نَّ ب��������ي��������ُع ك��������اأَ واأَت������������������ى ال��������رَّ

)41(
َت����زي����ُد  َي�������ِدِه  واَف�������ْت ع��ل��ى 

ُت������ْن�������������ش������ي ُب�������������������روَد اأزاِه�������������������ٍر

 )42(
َت����زي����ُد  ���ُن���ه���ا  َم���ا����شِ اأَب���������ًدا 

وُمنُذ �لِقَدِم و�أهُل �لُغوَطِة يَجعلوَن �لُغوَطَة 

 دم�سَق-َحَر�َس������ها 
َّ
: َفم������ا كاَن �َشِقي ِ ْ

ُغوَطتَ������ني

قيَُّة، وما كاَن   �لُغوَطُة �ل�شَّ
َ
�هللُ وَحَماها-فهي

 �لُغوَطُة �لغربيَُّة. هذ� �بُن �لنَّقيِب 
َ
َغرِبيَّها فهي

 ِدَم�سَق، 
ْ
ُف لَنا �لنَّ�س������يَم �لعليَل يف ُغوَطتَي يَ�سِ

َخْت َغالِئلُُه  وجَعَل هذ� �لنَّ�س������يَم َق������د تَ�َس������مَّ

ِباأنفا�ٍض ِمن ِعْطِر د�ريَن، وَجد�ِوُل �ملاِء تتَباَرى 

ا  ها، ويََه������ُب ُكلُّ َجدَوٍل �س������اِحَبُه ِمَّ ِ ْ
يف �َس������ي

يَفي�ُض ِمن ماِئِه، ثّم �َسبََّه هذه �جَلد�ِوَل ِبَر�سائِل 

������ِة �لتي َتري ب������نَي �خَلالئِق،  ِة و�ملََحبَّ �ملَ������َودَّ
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أََكنَّتُْه �ُسدوُرهم،  ُز ما يف �َس������مائِرِهم وما � َفتُْبِ

�سجاِر يُر�ِق�ُض  أفناُن �لأ فيَبوحوَن ِباأ�ش�ِرِهم، و�

با �لتي  ا، تَت تاأثِي نَ�سائِم �ل�سَّ بَع�ُس������ها بَع�سً

ا..  غ�س������اَن َفتَجَعُل بَع�َسها يَُقبُِّل بَع�سً ُتيُل �لأ

ا يَ�سكو �لوْجَد  و�َلمائُم يَتَجاَوُب َهديلُها كاأنَّ

بابََة بَع�ُسها �إىل بَع�ضٍ : و�ل�سَّ

ُخ ال�  مَّ وحيُث َن�شيُم الُغوَطَتْنِ ُم�شَ

 )43(
 �َغالِئِل ِمْن اأنفا�ِض داريَن ِبالِب�ْشِ 

ِخالَلها ري  َتْ اَء  َغنَّ ٍة  رو�شَ َفِمْن 

َنْهِر  اإىل  َيفي�ُض  َنهٍر  ِم��ْن  َج���داِوُل 

ِة َب��ْي��َن��ه��م  �����ش��ي ِب����امَل����َودَّ ر���ش��ائ��ُل َتْ

 ِّ وُتْبدي َلنا ما يف َح�شاها ِمَن ال�شِّ

با ٍن مالْت ِباأَعطاِفه ال�شَّ وِمْن ُغ�شُ

هِر  ِبالزَّ َع  َتَلفَّ قد  ًنا  ُغ�شْ ُياِي�ُض 

اأيَكٍة َحماَمُة  ال��وادي  جاِنِب  ويف 

ِمَن الُوْرِق َت�شكو الَبْنَ يف الَوَرِق اخُل�ْش

 َقريًَة يف �َسفِح َجَبِل 
)44(

يَُّة  اِلِ وكانِت �ل�سَّ

قا�سيُوَن، تَتَِّكىءُ يف َظْهِرها �إىل �جَلَبِل، وَتَعُل 

َمدينََة ِدَم�س������َق يف ِح�سِنها، وبنَي يََديها.. قال 

�بُن �لنَّقيِب يَ�س������ُف لَنا َق�ْشً� نََزَل فيِه، و�سَط 

 وَو�َسَف لَنا 
)45(

يَِّة، وَحو�كِيها اِلِ َحد�ئِق �ل�سَّ

وِح وِتلَك �خَلمائِل  طياِر يف هذ� �لدَّ تَغري������َد �لأ

، وقد َدغَدَغْت �لنَّ�س������ائُم  ِ �ملُحيَط������ِة ِبالَق�������شْ

�سجاِر : ذو�ئَب �لأ

���ِة ق���د َن��َزل��ن��ا ���يَّ ���احِلِ ��ف��ِح ال�������شَّ ِب�����شَ

ٍ ب����َن ُم���ْل���َت���فِّ احَل���دائ���ْق  ِب���َق�������شْ

ط����ي����اُر حتى َت���ن���اَغ���ْت َب��ْي��َن��ن��ا الأَ

 )46(
ْق  عا�شِ ك��اَن  َم��ْن  َبْيَننا   َ َت��َب��نَّ

وراَق�����ْت  ِب�����ِه  ����ش���ي���ُل  الأ َل���ن���ا  وَرقَّ 

ي���ِح خ��اِف��ْق  َج�����داِوُل�����ُه وذي�����ُل ال���رِّ

���َت���ن���ا، واإل���ِف���ي ���يَّ ���ى َع�������شِ ف���ال اأن�������شَ

��وٌر َب��ْي��َن��ن��ا، واحُل�����بُّ ���ش��اِدْق ُح�����شُ

ُي�������ش���اِرُق���ن���ي ِب�����اأَحل�����اٍظ ِم���را����ضٍ

 )47(
َفَدْيُتَك -يا اأم�ي- ِمْن ُم�شاِرْق 

وَجَع������َل يف �ملَقطوَع������ِة �لتالي������ِة ُق�س������وَر 

يَِّة، وقد كادْت تُناِطُح ِباأعناِقها �لنُّجوَم  اِلِ �ل�سَّ

ِْو  أ�سجاَر �ل�شَّ َر � ������ماِء، و�َسوَّ ْهَر يف َكِبِد �ل�سَّ �لزُّ

يف َحد�ئِقها َكَعر�ئ�َض تَرُفُل يف ِثياِب �لَب�ِت 

�ئِع، و�ملَناِخ �لَفريد  �س������يلَِة يف هذ� �جَلوِّ �لرَّ �لأَ

لو َخو�ِطُر �ملَ������رِء، وتَ�س������ُمو َطبائُعُه، وتَِرقُّ  َتْ

ْحِر: أنَّها ن�سائُم �ل�سِّ َم�ساِعُرهُ، حتى تَ�سَي كا

ِتها يَّ ْ َمَدى اخَلْطِو، واْعُبْ �شاحِلِ واْق�شُ

 )48(
ُهِر وَر ِبها َت�شمو على الزُّ َتَر الُق�شُ

��َل��ى ِم���ْن َم��ط��اِرِف��ه��ا ح��ي��ُث احَل���دائ���ُق ُتْ

 )49(
َبِ ِة احَلِ يَّ ِو يف َمْو�شِ ْ َعرائ�ُض ال�شَّ

���ْت َخ����واِط����ُرُه واْذُك�������ْر َم���ق���اَل���َة َم����ْن َظ���لَّ

 )50(
ْحِر يف اأو�شاِفها الُغَرِر ُترِبي على ال�شِّ

 َق�ساها على 
ٍ
يَّام

أ ُ على � وها هَو ذ� يَتََح�شَّ

يَِّة �لَغنَّاِء، يف  اِلِ �َسفِح قا�سيون، يف �أر�ِض �ل�سَّ

يُوُر تَ�سَدُح  ِظلِّ �أدو�ِحها، وبنَي َخمائِلها، و�لطُّ

أفناِنها، ويف ُق�س������وٍر �س������اِهقاٍت ُتِْتُع َمن  بنَي �

يَر�ها، وتُ�سِعُد َمن يُ�ساِهُدها، ويف ريا�ضٍ تُبيُح 

�أ�ش�َرها َمن يُو�فيها ِمَن �ملُرتادين:
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ِح ْ َقى اهلُل َعهَد ال�شاحلّيِة وال�شَّ �شَ

ْفِح  ال�شَّ جاِنِب  يف  َم��رَّ  َزم��اًن��ا  ا  وَحيَّ

ِبِه ُق�شْ َفْيناِن  َنَزلنا َتَت  وَدوًحا 

 )51(
ْدِح  ْ�ِ َمو�شوَلَة ال�شَّ َتِحراِت الطَّ وُم�شْ

��ْب��َوٍة َم���واِط���َن اإْط�����راٍب وَم���رَب���َع ���شَ

)52(
ِح  ِة الَك�شْ َ �شَّ وَمرَتَع ِغزلٍن ُمَ

َتناَظرْت �شاهقاٍت،  وٍر  ُق�شُ ِخالَل 

)53(
وَق اإىل الَفْتِح َمناِظُرها، َتدعو امَل�شُ

يا�ضِ واأ�شَبحْت اأباَحْت َلنا �ِشَّ الرِّ

)
)54(

ْبِح   )ت�شيد ُموافيها التبا�ش� ِلل�شُّ

َعليَلٍة ��َوى  َن�����شْ ي��ِح  ِل��ل��رِّ ِب���َرْي���داَن���ٍة 

 
)55(

ْفِح  ِة النَّ ذياِل داِريَّ َلِة الأ �شَّ ُمَ

�سيلِة  هاِت دم�س������َق �لعريقِة و�لأ وِمْن ُمتَنَزَّ

نَّها �ملَعِنيَُّة 
أ ُد كثيوَن � )َربَوةُ دَم�س������َق( �لتي يُوؤكِّ

آَويْناُهم������ا �إىل َربَْوٍة ذ�ِت َقر�ٍر  ِبَقوِل������ِه تَعاىل )و�

( �إىل جاِن������ِب ه������ذه �لرب������وِة و�ٍد 
)56(

وَمع������نٍي 

ُمنَْخِف�ٌض َتري فيه �مِلياهُ ِب�َسكٍل د�ئٍم ِب�ُسهولٍَة 

بوةَ وُمنَْحدر�ِتها غابٌَة مَن  ي �لرَّ و�نْ�ِسياٍب، وتَُغطِّ

هاِت ِدم�سَق،  �سجاِر، َتَعلُها من �أف�َسِل ُمتَنَزَّ �لأ

بَوةَ  و�أجَمِل َمر�ِبِعها، وقد َمنََح �بُن �لنَّقيِب �لرَّ

جاِنًبا كبًي� من �ْهِتماِم������ِه ،وَغنَّتْها قيثارتُُه.. 

ِمن ذلَك قولُُه :

����ٍق ِج����لَّ ِل��������َرْب��������َوِة  ���������ش����ت����اٌق  مَلُ اإينِّ 

�ِض  ْكوؤُ الأ ُر�شاِب  اإىل  اخَلليِع  وَق  �شَ

��َل��ى َف���َل���ُربَّ َي����وٍم َم���رَّ َم��ْع�����ش��وَل احْلُ

نُد�ِض �شُ ِم��ْن  َحديَقٍة  ِب��ِظ��لِّ  فيها 

واجَل�����وُّ ِم��ع��ط��اُر ال���َه���واِء، َت��خ��اُل��ُه

�ِض  َنَف�َض احَلبيِب وَفى ِبِطيِب َتَنفُّ

ٌع ُمَرجِّ وِن  الُغ�شُ على  والَعْنَدليُب 

�ِض  ُمَغلِّ َت���ُزفُّ ك��اأ���َض  ال��ِق��ي��اِن  ��ْدَو  ���شَ

ي ��يُّ ال��ِغ��الَل��ِة ق��د ُك�شِ ِف�����شِّ وامل����اُء 

ِج�����ضِ  ْ َح��َب��ًب��ا ُت��غ��اِزُل��ُه ُع��ُي��وُن ال���َّ

عاٌت  ويف �ِس������ْعِر �بِن �لنَّقيِب َق�سائُد وُمَقطَّ

تَ������كاُد ِعبار�تُها تَرُق�ُض يف ذ�ِتها، ِبال�س������اَفِة 

������ياَغِتها، وَجوَدِة �َسبِْكها، وَروَعِة  �إىل َجماِل �سِ

بوِع �ملو�سوفِة  َ عن َجماِل �لرُّ مو�سيقاها، ِلتَُعبِّ

َكَقوِل������ِه يف  ح������ول دم�س������َق –حماه������ا �هللُ- 

������ُف َف������رَح �لنا�ِض ِبُعر�ِض  �ملَقطوَعِة �لتالية يَ�سِ

أنغاَم �ملو�سيَقى  بيعِة. يف هذ� �لُعر�ِض َتُد � �لطَّ

بيعيَِّة  �إىل جان������ِب َجماِل لَوحاِت �ملَناِظ������ِر �لطَّ

يف ُمروِج ِدَم�س������َق وُرباها و�ُسفوح و�دي بََرَدى 

ِ �للوَحِة �لطبيعيَِّة  �ملُج������اور لَها. وِمن َعنا�������شِ

مو�ِه، و�َس������دُو  طياِر وَخريُر �لأ هذِه تَغري������ُد �لأ

������ُه ُكلَّها؛ نََظَرهُ  �لعازفنَي؛ فيُْمِتُع �لز�ئُر حو��سَّ

و�َسْمَعُه ومَلْ�َسُه، فُييُح �أع�سابَُه، ويَ�سعَر ِبر�َحٍة 

ٍة، و�َسعاَدٍة ل ِنهايََة لَها:  تامَّ

َل���ن���ا َط�����الِئ�����ِع�����ِه  َي���������وٌم يف   ِ
هلِلَّ

������������رائ������������ْف ُط������������������������������َرُف ال������������طَّ

َف���������ش����اِء ال����  َت�����الَع�����ُب يف  َخ�����ْي�����ٌل 

��������َم�������ْرِج اأم�������ث�������اُل ال����َو�����ش����ائ����ْف   

ْم���������ُر َي�������ْع�������زُف واْل�������َه�������َوى وال���������زَّ

واِرْف ال���َع���ْي�������ضِ  وِظ�������لُّ  َرْط���������ٌب، 
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ُف�������������������َرٌج َت�������������������روُق وُن�����������ْزَه�����������ٌة 

���ط���ائ���ْف اأْه�����������َدْت َل���ن���ا ُغ��������َرَر ال���لَّ

ْب�������َوَة ال����  ح���ت���ى اْج���َت���َل���ْي���ن���ا ال�������رَّ

�����اَء ِم�������ْن ِت�����ل�����َك امَل�����������ش�����اِرْف  ������َغ�����نَّ

�����������ْ�ُ اأم����������ث����������اُل ال����ِق����ي����ا وال�����������طَّ

امَل�����ع�����اِزْف  ع���ل���ى  ������َدْوَن  �������شَ اإذا  ِن 

اَرٍة َت������������ْغ������������دو ع�������ل�������ى َف��������������������������وَّ

�����ْف  َي�����ْح�����ت�����اُر ف���ي���ه���ا ُك��������لُّ وا������شِ

�����َج�����ْنِ َت��������ْرم��������ي ِب��������������اٍء ك�����ال�����لُّ

��فُّ ع��ن ِخ���َدِع امل��ث��اِق��ْف )57(  َي�����شِ

بيات  وِمْن �إح������َدى َق�س������اِئِده �ْقتَطفنا �لأ

أمتََع ُكلَّ  ������ه � أنَّ �لتالية �لت������ي �أعلَن من ِخالِلها �

������ِه، ف�َس������َعَر ِبر�َحٍة ل َمثيَل لَها، و�َسعاَدٍة  َحو��سِّ

غِي َم�س������بوَقٍة.. وعاَد ِلتَف�س������يِل دم�سَق على 

�َن، ونَهِر  هاِت �لعامل َك�ِس������عِب بوَّ �أح�َس������ِن ُمتَنَزَّ

 َ
بُلَِّة، و�ُس������ْغِد �َسَمرَقنْد، بل َجَعَل �لربوةَ بُوؤبُوؤ �لأُ

�لَعنْيِ �إذ� كانْت هذه �ملَناِزهُ تُ�َسبَُّه ِبالُعيُوِن :

ٍق اع��ي ِل��َرْب��وِة ِجلَّ َب ال��دَّ َل��َق��ْد َث���وَّ

 )58(
ِق يا�ضِ ُمَرنَّ ِبَقلٍب على ِتلَك الرِّ

با ال�شّ َهْيَنَمُة  ذيَنَّ  اأُ ويف  فُقمُت 

���ِق  ��ب��اب��ي ِب���َريِّ ����ش���اُق اإل��ْي��ه��ا ِم���ْن ���شَ اأُ

َدوِح��ه��ا واِرِف  ِظ���لَّ  َب��َل��ْغ��ن��ا  ��ا  َف��َل��مَّ

ْق���ِرِق امُل���َرَ وُم��ْن�����ش��اَب ���ش��ايف مائها 

����ٍة ُب����لَّ اٍن وَن����ْه����ُر اأُ ���ْع���ُب َب�������وَّ َف���م���ا ����شِ

ِق ِجلَّ وُغوَطة  َمْرَقْنٍد،  �شَ ْغُد  و�شُ

ِلَعْيِنها واُد  ال�شَّ وه��َي  اأْع���ُنٍ  َوى  �شِ

)59(
ِق اإذا ما َزَهْت ما بَن َغْرٍب وَم�ْشِ

بَوِة ِبروؤيَِة َما�ِسَن  وَعَد �بُن �لنَّقيِب ز�ئَر �لرَّ

������لٍَة ل  ل َمثيَل لَها، ِمْن ِظالٍل نَِديٍَّة بَليلٍَة ُمتَّ�سِ

تَنْتَهي، �إىل َج������د�وِل ِمياٍه ُمنْ�س������ابٍَة وُمتتاِبَعٍة، 

������َجريَِّة  د�ئَمِة �جَلَرياِن تَت �أقد�ِم �لغابَِة �ل�سَّ

أُ ول تَكاُد تَنْتَهي، َفتَزيُد �لياةَ بَهَجًة  �لتي تَبد�

و�ُشوًر� :

ِبها َتْلَق  اِء  الَغنَّ ْب��َوِة  ال��رَّ اإىل  وُع��ْد 

َوِر  ِن ال�شُّ اأح�شَ َتَلى يف  ًنا ُتْ َما�شِ

���ِرًدا ُم���طَّ راَح  َظ��ل��ي��ٌل، وم����اٌء  ِظ����لٌّ 

)60(
َتِحِر وِن وَطْ�ٌ ِجدُّ ُم�شْ بَن الُغ�شُ

َجواِنِبها يف  ى  �شَّ َتَ �شيُم  النَّ حيُث 

 )61(
اَء يف الُبَكِر  َتعِطُف الباَنَة الَغنَّ َي�شْ

�س������اِعُرنا قا�س������يوَن، فَو�َسَفُه وقد  و�أَحبَّ 

تاَلعَبْت فيه �لنَّ�س������ائُم، َفر�َق�َس������تْها ُغ�ُس������وُن 

�ِض، وَتاوَجْت ُق�س������باُن �َلد�ئِق  أ�س������جاِر �لآ �

أْن ك�س������اها ربيُع دم�سَق بُروًد�  و�أزهاُرها بعَد �

يوُر  ُمزرك�َس������ًة َق�س������يَبًة ِمْعطاًر�، وقام������ِت �لطُّ

ِبَعر�������ضِ ما َحبا ه������ا �هللُ ِمن ُق������ُدر�ٍت َفَغنَّْت 

������ياًء  �أعذَب �ألاِنها، و�أحالْت َغلَ�َض �لَفْجِر �سِ

ُمنّوًر� ُمنَْك�ِسًفا :

َبْت حَّ َت�شَ ��ُي��وَن  ق��ا���شُ يف  ��ٍة  َج��نَّ َع��ْن 

���ضِ الآ وِن  ُغ�شُ على  ماُل  ال�شَّ فيها 

ِبها َحْت َمعاِطُف ُق�شْ وَحديَقٍة اأ�شْ

بيُع كوا�شي الرَّ ِي ما حاَك  َو�شْ ِمْن 
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���ٌة ����ْ�ُ اأم���ث���اُل ال���ِق���ي���اِن، ُم���ِرنَّ وال����طَّ

 )62( 
غال�ِض فيها َتناَوُح يف ُدَجى الأ

َرةٌ  وقال يَتََمنَّى لو تَعوُد لَه �يَّاٌم َجميلٌة ُمَعطَّ

ْكَرياِت، كاَن قد َق�ساها على �ُسُفوِح  ِب�َس������ذ� �لذِّ

فوِح.  َجنَِّة قا�سيُوَن، حيُث �لربيُع ك�سا ُمتُوَن �ل�سُّ

ُل ما يُ�سِبه  و�لُغدر�ُن يَتَو��َسُل َر�ْسُح مائها َفيُ�َسكِّ

�ل������ِبََك و�لبُحْي�ِت. وقاَم َمهَرج������اُن �لطبيعِة 

طياِر  وُعر�ُض قا�س������يون، �ْمتََزَج فيِه �َس������دُو �لأ

َل َجوَقًة  ا �َس������كَّ باأَغاريِد �َشَّ�ِر �لب�س������اتنِي، ِمَّ

ُمو�سيقيًَّة ُمتَناِغَمَة �لألاِن:

��ٍة ِب��َج��نَّ ��ُي��وَن  َل��ْي��َت��ن��ا ِم���ْن ق��ا���شُ األ 

الُغْدِر ُمْن�شاَبِة  ْبِت  ِبالنَّ َمٍة  ُمَعمَّ

َمِبيِتنا يف  ِب��ه��ا  ��اأًن��ا  ���شَ َل��ن��ا  ول��ي��َت 

ِد اخَلالَعِة ِبالُعذِر  َيعوُد على َق�شْ

اٍد ون����اِق����ِر َط���ْب���َل���ٍة ِب�������ش���اٍد وَع���������وَّ

ال��َف��ْج��ِر اإىل  َي����ِرنُّ  َك��ِم��ْن��ج��اٍة  وَربِّ 

واِدٌح  �شَ وِن  الُغ�شُ َف��وَق  فاأطياُرنا 

ْن�ِض واِحَدُة الُعْمِر )63( وَلْيَلُتنا يف الأُ

������عاِن ُمتَجاور�ِن يف ِدَم�سَق،  و�لنَّْيَباِن َمو�سِ

 
ّ
أيِْن، يََقُع غربي َلٌَّف م������ن ُجز�

������ٌع ُموؤ أو ُقْل َمو�سِ �

�ل�ساليَِّة ،على �ْمِتد�ِد ُمنَحَدِر َجَبل قا�سيون، 

انة، وَيْتَدُّ  أب������ي ُرمَّ  �ملالكي و�
ْ
������ِع َحيَّي يف مو�سِ

هٌ و��ِسٌع  ِع ُمتَنَزَّ . يف هذ� �ملَو�سِ
)64(

بوة  حتى �لرَّ

هاٍت ُمتَجاوَرةٌ  موعُة ُمتَنَزَّ أو َمْ ٌل، � َف�سيٌح ُمتَّ�سِ

ُمتَقاربٌَة، تَُعدُّ من �أجَمِل ما �أحاَط ِبِدَم�سَق ِمن 

أماِكَن نَِزَهٍة، تَناَولتْه������ا )كامي�( �بِن �لنَّقيِب،  �

َرتْها �أح�َسَن تَ�سويٍر، ِمن ذلَك قولُُه: َف�َسوَّ

َن�شيَمها َرقَّ  اأَ َف��م��ا  ِدم�����ش��َق  ��ا  َح��يَّ

را ثَّ فاأَ باَع  الطِّ الَكَرِم  على  َحَمَلْت 

ِبها َفَكْم  بْنِ  َ�ْ النَّ ريا�َض  َقى  و�شَ

اأْوَف���را  ��ا  َح��ظًّ ِم��ْن��ُه  ْينا  َق�شَ ِب��ًن��ى 

بيَننا ��اآُل��ِف  ِل��ل��تَّ  ُ َف��َن��ْه�����شُ َن��غ��دو 

��ف��اِء واأْث��َم��را  َد ِب��ال�����شَّ ��ًن��ا َت�����َورَّ ُغ�����شْ

ِعْطَفُه َيْن�ُشُ  يُّ  ْن�شِ الإ ْب��َرُب  وال��رَّ

)65(
جفاِن َطْرًفا اأْحَورا وُييُت يف الأ

بياِت  يف �لأ
 )66(

وجَمَع بنَي �لنَّْيبنَْيِ و�ملَْرَجِة 

أفناِنِهما �لتي  أُْعِجَب ِبَحا�ِس������ِن � �لتاليِة حيُث �

ماِلها وبَهائها �لِفْكُر تَْف�سًي�؛ مِلا  قد ل يَِجُد جِلَ

ِبه������ا ِمن �أعاجيَب تَِدقُّ على �لَفهِم، وتَربو على 

ما يَ�ْستَوِعبُه �خَلياُل، وذلَك حيُث يَُقوُل :

َف��َ�ٌ  َب��ْي��ه��ا، َك��م ِبها  َن��ْ�َ وُع���ْج على 

الِفَكِر  ��ْت عِن  َدقَّ ِن قد  امَلحا�شِ ِمَن 

على امَلْرَجِة امْلَْيثاِء َتلَق ِبها واْعِطْف 

ْهِو ِمْعواًنا على الَوَطِر)67( داٍع اإىل اللَّ

اأزاِه���ُرُه ��ْت  َظ��لَّ ٍف  َت�ْشِ ُم�شْ ُك��لِّ  ِم��ْن 

 )68(
ها الَعِطِر َتْنَدى َفُتْهِدي َلنا ِمْن َن�ْشِ

ٍ ُمْهَت�شِ اأغ�����ش��اُن  ِللُمَنى  ِب��ِه  واٍد 

َمِر )69(  ْهِر والثَّ َلْت ِبُفنوِن الزَّ َتَهدَّ

وِمن َمغاين ِدم�س������َق �لتي نالتْها ِعنايَُة �بِن 

ُد  �لنَّقي������ِب  )�لفيَجُة( وهي �لقري������ُة �لتي يَُزوِّ

اَن دم�سَق ِباملياه �لتي يَنَهلوَن  نَبُْعها �مليْموُن �ُسكَّ

ِمنْها، يَرووَن َعَط�َس������هم، ويَبَعث������وَن �لياةَ يف 
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وَمكانَِتها  بَِخلُو�ِبها-ِلنَفا�َسِتها  ا  ،وُربَّ ُعروِقهم 

�لعالي������ة- عل������ى َحو�كِيِهم، وم������ا يَُربُّوَن من 

������ِة َتري   ِعنَدهم كالف�سَّ
َ
أليٍف، فهي حَي������و�ٍن �

فوَق �أر�ضٍ َح�ْسباوؤها يو�قيت:

َع��ْي��ًن��ا  ال����َف����ري����َدِة  ِل��ل��ف��ي��َج��ِة  اإَن 

��ُع��وُت  َف��وَق��ه��ا م���ا َت�����اُر ف��ي��ه ال��نُّ

���ي���ا  )م��ث��ل��ت��ه��ا( يف ث����ّم ِل���ل���َق���را����شِ

 )70(
َم����ث����ب����وُت  �����ُه  ك�����اأنَّ ���ف���اه���ا  ����شَ

���َج���ْنِ وم���ا اأْح����  وه����َي ك��ن��ٌز م���َن ال���لُّ

)71(
باوؤه الياُقوُت   ��شَن َكْنًزا َح�شْ

ه������اٍت �أخَرى  وجَمَع ب������نَي �لفيَج������ِة وُمتَنَزَّ

ِمن مغاين دم�س������َق، وَجَعَل ِلُكلِّ َمغًنى و�ْس������ُفه 

�خلا�ضُّ ِبِه فالفيَجُة ذ�ُت �ملاِء �لَعذِب �ل�سايف 

������يَمُة ذ�ُت �لنَّ�س������يِم �لعليِل، يف  �ل������ُزلل. وبَ�سِّ

 
َ
ا �لهاَمُة فهي مَّ

أ �سيِل، و� باِح �لباِكِر وَمَع �لأ �ل�سَّ

طياِر، وماأوى �لمائِم و�لع�س������افِي،  َموِطُن �لأ

�س������جار  الِل �لو�رَفِة، و�لأ �شفيَُّة ذ�ُت �لظِّ و�لأ

لة، ثّم �جُلَديَِّدةُ ذ�ُت  �ملُتَ�ساِبكِة و�خلمائل �ملُتَّ�سِ

ُر ذ�ُت �لِغيا�ِض  ياِء و�جَلالِء و�لبيِق، وُدمَّ �ل�سِّ

�سجار : وُملتَف �لأ

ًفا فاْعِمْد اإىل الِفيَجِة الَفْيحاِء ُمرَت�شِ

 )72(
 ِ َخ�شِ رائ��ٍق  َمعنٍ   ُزلَل  ِبها 

ًقا ُمْنَت�شِ هراِء  الزَّ يَمَة  ِبب�شِّ واْن��ِزْل 

والُبَكِر �شاِل  الآ ْدَن يف  اللَّ َن�شيَمها 

ِتها ِفيَّ اأ�ْشَ وادي  َخمائَل  ُلْك  وا�شْ

َجِر وال�شَّ غ�شاِن  الأ َتِبِك  ُم�شْ ِبِظلِّ 

اَء ف��ال��ِو ِبها ���َدة ال���َغ���رَّ ث���ّم اجُل���َديِّ

َهِر ِعناَن َطْرِفَك، واْنِزْل جاِنَب النَّ

ِرها ْرِف يف األفاِف ُدمَّ ْح َمَدى الطَّ وا�ْشَ

ِ ٍف َخ�شِ َت�ْشِ ى ُم�شْ بَن الِغيا�ضِ َلَد

ِكًرا ْد فيِه ُمدَّ َعْد ُذَرى ال�شفِح واْن�شُ وا�شْ

ْت ِمن �شاِلِف الُعُمِر  ْن�ٍض َم�شَ ُعُهوَد اأُ

 جِلَبِل قا�سيون 
ّ
������ْفِح �لغربي أُقيَم على �ل�سَّ و�

يُْر  �َن( كاَن ه������ذ� �لدَّ َديْ������ٌر يُقاُل لَ������ُه  )ديُر ُمرَّ

أكاِب������ِر �لَقوِم حتى  ألَُفُه كث������يٌ من � ًه������ا يَا ُمتَنَزَّ

أتونَُه ِللُفرَجِة و�لنُّزهِة،  �خُللفاء و�لوزر�ء كانو� يَا

�ِهب������اِت،  هب������اِن و�لرَّ ك������ر�ِم �لرُّ �ُس������وَن لإ يَتَعرَّ

أوقاًتا َجميل������ًة، من هوؤلِء  ويَق�ُس������وَن هن������اَك �

 
ُّ
مويُّ �لوليد بُن يَزيد، و�لعبَّا�س������ي �خَلليَفُة �لأُ

على  هاروُن �لر�سيُد، وقد �َشَبا ِبهذ� �ملَثََل �لأ

أتب������اِع �لديانتنَْيِ  ين������ي ب������نَي � يف �لتَّ�س������اُمِح �لدِّ

�ِء  �سالِم �َلنيف و�ملَ�سيحيَِّة �لَغرَّ ، �لإ َدتنَْيِ �ملَُوحِّ

ِة، وبَعيًد�  لَف������ِة و�ملَودَّ ُ
يف ِظ������لِّ َجوٍّ فريٍد مَن �لأ

ِب �لديني �لَبغي�ض: عن �لتََّع�سُّ

ا �شاِخ�شً اَن  ُمرَّ ِمْنها ديُر  ُبَك  وَح�شْ

)73(
ُق اأخباَر احَلواِدِث ِباخُلْبِ  دِّ ُي�شَ

ِهم ْن�شِ فكم رفَقٍة قد اأحَكُموا َعْقَد اأُ

��الَق��ِة وال��ِب�����ْشِ  ���وا ِب��ال��طَّ ���لَّ ِب���ِه وَتَ

ُبوِحِهْم  ِبِه ِل�شَ اعي  َب الدَّ وكم َثوَّ

لذي َي�ْشي وما الُعْمُر اإلَّ كاخَلياِل ا

نَّ هاروَن �لر�س������يَد ز�َر 
أ وَزعَم �بُن �لنَّقيِب �

َل  وَّ
أ ُق � َب في������ِه، ونَحُن نُ�َس������دِّ �َن و�َشِ دي������َر ُمرَّ

يِْر  َ ِمن ِزياَرِة �لدَّ ْ
آِخَرهُ فال �َس������ي �خَلَبِ ونُنِْكُر �
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ِللُفرَجِة و�لنُّزَهِة، ول نُريُد �خَلو�َض فيما عد� 

ُقُه، وقد نََفى عنُه هذه  أْمٌر ل نَُحقِّ ذل������َك فهذ� �

ق������نَي، قال �بن  �لتَّهَم������َة َمْن نَِث������ُق ِبِه مَن �ملَُحقِّ

�لنقيب: 

ا ���ش��ي��ُد يف َدْي�����ِر ُم���رَّ ��ى ال��رَّ �����شَّ وَتَ

)74(
َن ع��ل��ى ُك����لِّ َت��ل��َع��ٍة وَق���������راَرْة

ْي���  ِم���ْن ُم����داٍم َح��َك��ْت َره��اِب��َن��َة ال��دَّ

)75(
����ن����ارْة �����ِر ِب��ه��ا يف ُب����ه����اَرٍة ُج����لَّ  

َزل�����َزٍل ك���اَن َبر�شو ِب  وع��ل��ى �����شَ

)76(
��اًل ِم���ْزم���اَرْه م��ا، َل��َدي��ِه ُم��وا���شِ

������ا نَهُر دم�س������َق �لعظيُم )بَ������َرَدى( �لذي  مَّ
أ �

تَعي�ُض دم�س������ُق وُغوَطتُها على �َسيِْبِه، وتَنَْهالِن 

ألَّ  ِمن َمعيِنه �لذي مل يَنْ�ُسْب، ونبْتَِهُل �إىل �هلل �

اًبا، فقال فيِه  أْن يَدوَم ِمعط������اًء وهَّ يَن�ُس������َب، و�

�ساِعُرنا :

با يف اْنِباها  قد َبَكْرنا حيُث ال�شَّ

���ِديِّ َث��راه��ا ��َة ال��ُغ��وَط��ِة ال���نَّ َغ��ي�����شَ

ن������ا َغ����دي����َره����ا ِب����اْرِت����ي����اٍح وَع������َبْ

 )77(
��ِم��َ� ِم���ْن َب��َرداه��ا  وَوَرْدن�����ا ال��نَّ

ر�هُ  ا يَذُكُر بََرَدى، وقد َجَعَل َمْ أي�سً وقال �

ٍة، وَجَعَل �لريا�َض �لتي  أْقِنَيتَُه �َسبائَك ِمْن ِف�سَّ و�

بَْرَجِد : يَتََغلَغُل فيما بينَها َكِقَطٍع مَن �لزَّ

������وُد ُف���روُع���ُه ����ا َب�����َدا َب������َرَدى َتُ مَلَّ

�شبيِه التَّ اإىل  َدع��ا  ي��ا���ضِ  ال��رِّ ب��َن 

���ٍة  ���ب���ائ���ُك ِف�������شَّ ����ُه ف��ي��ه��ا ����شَ َف����ك����اأنَّ

 )78(
فيِه  َبرَجِد  الزَّ ِقَطُع  ها  نَّ وَكاأَ

أُت ِبَخطِّ  وقال �بْنُُه )ممد �َس������عدي(: قر�

�أبي: )كتبُت على �َس������َجَرٍة ِبالربوِة تاهَ َمْق�َسِم 

بيات  ������ادرو�ن(.. �لأ ى )ِبال�سَّ �لَقنَ������و�ِت �ملُ�َس������مَّ

�لتالية( و�ختنا منها قوله: 

َموِطٍن �شاَعٍة يف  َموِقَف  اأْن�َض  مل 

ِعياِنِه ِطيُب  الَعْجالَن  َي�شَتوِقُف 

��طِّ َم��ع��ي��ِن��ِه ِب����َق����راَرِة ال�����وادي ِب�����شَ

�����الِك ُن���ْزَه���ِت���ِه )ِب�������ش���ادرواِن���ِه(  ِبِ

��ع��ي��ُم ِب���ِه ع��ل��يَّ ُف��ج��اءًة َه��َج��َم ال��نَّ

اأف��ن��اِن��ِه  اإىل  ��َت��ِن��ًدا  ُم�����شْ َف���َوق���ْف���ُت 

َتَرى ِن ما  َط��ْريف يف َما�شِ ْه��ُت  َن��زَّ

 )79(
ْقُت قلبي فوَق ما اإْمكاِنِه  وَو�شَ

ُد كثًي�  َدَّ َ
آِنًفا ت������ت �ملَغ������اين �لت������ي َذَكرناها �

ُر يف �ِس������عِرِه،  يف ديو�ِن َمنوِن دم�س������َق، وتَتََكرَّ

ا  ������ُه مل يَكتَ������ِف ِبها )�أي ِبه������ذه �ملَغاين( و�إنَّ لكنَّ

ا ِبال تكر�ر.  ها، ولكْن ُربَّ أ�س������اَر �إىل َكثٍي َغْيِ �

ُجُل كثَي �لنْتق������اِل و�لرِتاِل،  ويَبْ������دو لَنا �لرَّ

يَبَْحُث عن َمو�ِطِن �جَلماِل �لتي َحبا �هللُ جلَّ 

������ُدها  وَعال  بَلََدهُ  )دم�س������َق( ِبكثٍي ِمنْها، يَق�سِ

حو�ِل ِللنُّْزَه������ِة وَطلِب �ملُتْعِة، ثّم  يف ُمعَظ������ِم �لأ

ل يَنْ�َسى و�ْس������َفها و�إْظهاَر �ِسماِتها.. قال َمثاًَل 

َريَْج وَمعَربا وهي مَن �ملغاين �ملُحيَطِة  يذكُر �لدُّ

ِبِدم�سَق :

با وال�شِّ ��ب��اَب��ِة  ال�����شَّ َع��ْه��ِد  ِم���ْن   ِ
هلِلَّ

 )80(
َرْيِج وَمْعَربا  يوٌم على وادي الدُّ



َق ـِ نـــوُن ِدَم�شـ ابُن النَّقيِب.. َمْ

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2502008

ْزِل��َف��ْت  واأُ وِر  ال�شُّ َخْيُل  ِبنا  ط��ارْت 

 
)81(

حتى َحَللنا يف َمغانيه احُلبا 

وقال �بُن �لنَّقيِب )َمنوُن دم�س������َق( يذكُر 

نَهَر يَزيد  )وهو �أحُد ُفروِع بََرَدى( وقد �َس������بَّه 

أَةَ َتتَُه  �َلد�ئَق و�جَلنائَن و�لب�س������اتنَي �ملُنْ�س������ا

( �لتَّزيديَِّة  )تَت �لنَّه������ِر( ِبالثِّياِب )�لُقُم�������ضِ

�ل�س������هَيِة عنَد ُقدماِء �لع������رِب؛ هذه �لد�ئُق 

وتلَك �لب�س������اتنُي، يَعوُد �لَف�ْس������ُل يف ُوُجوِدها، 

وتَنْ�س������يِقها وَج������وَدِة َزرَك�َس������ِتها وتَنِميِقها �إىل 

طِب  ������فِح �لهاطل������ِة، و�إىل �مَلناِخ �لرَّ �أمطاِر �ل�سَّ

ّل �ملُتَ�ساِقط على هذ� �ملُنَحَدر: �لنَّدّي و�لطَّ

��َق َت���َت َن��ه��ِر َي��زي��ِد    ِل��ِري��ا���ضِ ِج��لَّ

 )82(
ُقُم�ٌض َتزيُد على ُبروِد َتزيِد 

ْحِب ثّم َتَنْمَنَمْت َجْت ِباأيدي ال�شُّ ُن�شِ

)83( 
باِح َبُروِد قيِط َطلٍّ يف ال�شَّ ِب�شَ

َرِحَم �هللُ عبَد �لرحمِن بَن �لنَّقيِب  )َمنوَن 

ا ُمْغَرًما  دم�س������َق( فقد كاَن َمفتُوًنا ِبِدَم�سَق َحقًّ

بَِة،  تي ِمْن َطبيَعِتها �خَلالَّ ِبَبهاِئها وَجماِلها، �لآ

������ها �لَفتَّانَِة، و�أدو�ِحها �لتي َمنََحها �هللُ  وِريا�سِ

َجلَّْت ُقْدَرتُُه ِق�ْسًطا و�ِفًر� ِمَن �جَلماِل، َعظيًما 

مَن �ُل�ْسِن و�لَبهاِء، ِلَدَرَجِة )�لَهَو�ِض( و�لُهَياِم 

�َض  حتى َجَعَل ُجزًء� كبًي� ِمن �ِس������عِرِه ،كما َكرَّ

ِق�سًما ِمن حياِتِه، ِللَحديِث عن فاِتنَِتِه، وَو�ْسِف 

ماكن �لنَِّزَهة فيه������ا، حيُث كاَن  َمغانيه������ا، و�لأ

 َع�س������يَقتَُه   )دم�س������َق( ُجزًء� من 
َ
أْن يَِفي أَمُل � يا

ها على �بِْن بارٍّ  َف�ْس������ِلها عليِْه، وجاِنًبا من َحقِّ

أبنائها �لَبَرة . من �

احَلواكـــي: جمـــع حاكـــورة )اأو َحكـــورة( وهـــي   -1

امّي. غَيٌة حول البيتنِ ال�شَّ َحديَقٌة �شَ

م�شـــَق  دنِ بنِ نباُتهـــا   ُ ُُ َيكـــ ُزهـــوٍر  اأ�ْشمـــاُء  هـــذه   -2

ها. وُغوَطتنِ

ـــُن دم�شـــَق من  3-  قا�شيـــون اجلبـــل الـــذي َيْح�شُ

َقًة  ُة: قريـــٌة كانت ُمال�شنِ يَّ نِ احلنِ هـــا، وال�شَّ �َشماليرِّ

ا )ُركن الدين  هـــا اليوم حيَّ عنِ َدم�شـــَق، يف َمو�شنِ لنِ

وال�شيخ حمي الدين(.

ها َدَر�َس  هاتنِ يف دم�شَق، َبع�شُ 4-  هذه اأ�شماُء ُمَتَنزَّ

ها مازاَل موجوًدا. َحى وبع�شُ واْنَ

الهوام�ش

هـــا: رائَحُتها.  . َن�ْشُ هنِ ُح�ْشننِ نـــا بنِ ُ َي�ْشَتبينـــا: َياأ�شنِ  -5

كّي الرائحة. رج: الذَّ االأ

بو: َتيل. امُلَهج: النُفو�س. ديوانه �س62. َت�شْ  -6

7-  عنادل: جمع عندليب.

الهينمـــة:  نـــاء.  الغنِ الرتنـــام:   .283 ديوانـــه    -8

بـــا:  كالغمغمـــة  )الـــكالم غـــي املفهـــوم(. ال�شَّ

قبـــل  مـــا  وقـــت  َحـــر:  ال�شَّ ال�شقّيـــة.  الريـــح 

الفجر.

ُحـــّو: �ُشْمـــر. دجوجـــّي الُك�شـــا: اأ�شـــود الثيـــاب   -9

)الري�س( . مالثُمُه: قرب فمه .
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10-  ديوانه 70/69 .

دن الطرّي. ملود: الُغ�شن اللَّ 11- االأُ

ُة  آلـــُة َطـــَرٍب ُتركيَّ 12-  ديوانـــه �ـــس85. واجلنـــك: ا

املَْن�شاأ.

ّي:  13- الـــُوْرق: جمُع َوْرقـــاَء وهي احلمامـــة. اخَللنِ

. َمعمود: عا�شق. اخلايل مَن الُهُمومنِ

14-  ديوانه �س97.

ري�شة: الكثية النبات.  15-  الريا�س االأ

مة ديوانه  عالم 332/3. وانظـــر ُمقدرِّ 16- انظـــر االأ

�س6/5 طبع املجمع العلمي العربي بدم�شق 

حتقيـــق عبـــد اهلل اجلبـــوري وُمراجعة اأحمد 

اجلندي .

بدال: رجـــاٌل �شاحلوَن يكونون  17- ديوانـــه 93. االأ

 
ُ
، اإذا مـــاَت اأحُدُهم اأبَدَل اهلل �ـــسنِ يف البلـــدنِ امُلَقدَّ

ثلنِ َمعناها. وتاد يف منِ آَخَر. واالأ َمكاَنه ا

َفْت يف  : بارد  )وقد ُحررِّ 18- معـــن: ماء جاٍر. َخ�شنِ

الديوان اإىل ح�ش(.

19-  ديوانه 136/135 .

20- ديوانه 136/135 

عَب  َق عليهنِ )ُيريُد �شنِ : عاَبـــُه وَتَفوَّ عبنِ ال�شرِّ 21- َزَرى بنِ

ان الفار�شي(. َبوَّ

وال�شـــوق.  الطـــرب  ال�شجـــو:   .131 22- ديوانـــه 

اللهـــوات: جمـــع ُلهاة وهو مو�شـــع يف احللق. 

آَلُة ُمو�شيقى كالطبل. ْزَهر: ا املنِ

َحـــة: ال�شجـــرة العظيمة. احَليـــا: املََطر.  23- ال�شَّ

طاُر والَقْطُر:  والَغـــَدق: الغزير من املطر. والقنِ

ا. املََطُر اأي�شً

24-  ديوانه 151/150.

الدة يف  ـــع القنِ ة وهـــي َمو�شنِ ّبـــات: جمـــع َلبَّ 25-  اللَّ

. الُعُنقنِ

26-  النـــيوز: عيـــد الربيـــع عند الفر�ـــس، وبع�ُس 

هنِ . العربنِ َيحتفلوَن بنِ

َخَذت الُقرط: وهو  َطْت: اتَّ 27- ديوانه 82/81. َتَقرَّ

لَيٍة . ذن من حنِ ما يو�شع يف االأ

ما�ُس. اُز بائُع الَبزرِّ وهو القنِ 28- الَبزَّ

وطار: جمع َوَطر وهو احلاجة  29- ديوانه 147 واالأ

واملَاأرب.

30- ديوانه137.

نة يرِّ هلة اللَّ 31-  املَْيثاء: ال�شَّ

�شفـــل.  32- التلعـــات: م�شايـــُل امليـــاه مـــن اأعلـــى الأ

با:  �ْشَبًة اإىل دارين ذات الُعطور، ال�شَّ ارّي: ننِ الـــدَّ

فوُح  ج: الذي تنِ ة. امُلَتـــاأررِّ يَّ دنِ الريـــح ال�شقّيـــة النَّ

منه رائحة العطر.

ج: امُلزرك�س واملَْنُقو�س.  33- ديوانه 63 املو�شّي وامُلَدبَّ

حَوى:  ـــّب ال�شمـــاء: بعـــَد ُهطـــول املَطـــر. االأ غنِ

. ّ امُلخ�شَ

هـــا  َزرَك�َشتنِ ـــة: ُبـــروٌد َم�شهـــورٌة بنِ 34- الـــُ�ود التزيديَّ

ها عنَد العرب منذ اجلاهلّية. ْنعنِ وَجوَدةنِ �شُ

َدة. املعمود: املحزون من الع�شق. ُة: امُلْن�شنِ نَّ 35- امُلرنِ

يـــاننِ َم�شهـــوران عنـــد  36- الغري�ـــس وَمعبـــد: ُمَغنرِّ

ناء. ٌن من اأحلاننِ الغنِ قيل: حَلْ العرب. الثَّ

وىل:  ابة. بنان االأ بَّ 37- ُزنام: ا�شُم عازف. الياع: ال�شَّ

ية  �شابـــع. بنان الثانيـــة: ا�شـــُم ُمَغنرِّ روؤو�ـــس االأ

لة املو�شيقّية املعروفة.  �َشهية. العود: االآ

ها  ـــُة النـــوم )اأْي اأنَّ لَّ ْهـــدنِ وهو قنِ 38- �ُشُهـــود: مـــن ال�شُّ

دائمة التغريد لياًل وَنهاًرا(.

ابة  : همـــا َحبَّ 39- �شاَجَلْتهـــا: فاَخَرْتهـــا. الَقينتاننِ

مة، وكانتا ليزيد بن عبد املَلك. و�شالَّ

40-  ُيريـــُد ُفـــروَع َبـــَرَدى الثالثـــة: بانيا�ـــس وُتـــورا 

وَيزيد.
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ُة  زيديَّ 41-  تزيـــد: قبيلـــة ُتن�َشُب اإلْيهـــا الـــُ�وُد التَّ

هوَل يف  ـــه ال�شُّ ها، �َشبَّ ها وَزخَرَفتنِ َو�ْشينِ ال�شهـــيُة بنِ

هذه الُ�ود. الربيعنِ بنِ

42-  ديوانه 109. ُتْن�شي: َتخفيف ُتْن�شيء.

43-  ديوانه 142. 

ا  ـــُع الـــذي ُيقـــاُم علْيـــهنِ َحيَّ ـــُة: املو�شنِ احليَّ 44- ال�شَّ

)ُركن الدين وال�شيخ حُمي الدين(.

45- احَلواكـــي: جمـــع حاكـــورة اأو )َحكـــورة( وهـــَي 

غَيٌة يف جانبنِ البيتنِ الدم�شقّي . حديَقٌة �شَ

ُه  ًقا( ولكنَّ 46- كاَن َينبغـــي اأْن َيقوَل )َمـــْن كاَن عا�شنِ

لقافية.  حونِ اإر�شاًء لنِ َد النَّ َتاَوَز َقواعنِ

47- ديوانه 227. 

لئة. قة امُلتالأ ُجوَم امُل�ْشنِ ْهر: َيعني النُّ 48- الزُّ

ياُب ُقطٍن اأو  ها- ثنِ َفْتحنِ احلـــاءنِ وَك�ْشنِ َ� :-بنِ 49- احَلنِ

مرِّ  �شَ َطْت يف الديـــواننِ  )بنِ بنِ ـــاٍن نفي�شـــٍة  )و�شُ تَّ كنِ

ُه َخَطاأ. ( واأُظنُّ احلاءنِ والباءنِ

50- ديوانه 137/136. ُتربي: َتزيد .

ب:  51- الُغ�شـــُن الَفْينـــان: الطويـــل احَل�َشـــن. ُق�شُ

جمع ق�شيب 

بايـــا  ال�شَّ ـــزالُن:  والغنِ هـــو.  لَّ لنِ امليـــل  بـــوة:  52- ال�شَّ

ة  �شَّ ـــزالن. الَك�شح: اخَل�ش، وُمَ لغنِ هة لنِ امُل�شابنِ

الك�شح: دقيقة اخل�ش، َنحيلة وغي �َشمينة.

والُهـــَدى  �ْشـــد  الرُّ الَفتـــح:  امُل�شتـــاق.  53- املَ�شـــوق: 

واالْن�شاح 

علـــّي  ال�شطـــرة  هـــذه  معنـــى  فهـــم  54- ا�ْشَتغلـــق 

�شـــل   فلـــم اأفهْمـــُه، وكلمـــة )موافيهـــا( يف االأ

)وافيها(. 

ة:  ـــة. داريَّ نـــة. م�شلـــة: َنديَّ 55- ريدانـــة: ريـــح َليرِّ

ْطُرها.  َمْن�شوبـــة اإىل دارين، وهي َبَلٌد َم�شهوٌر عنِ

ائَحة. ْفُح: الرَّ النَّ

56- املوؤمنون 50. 

57- ديوانه 210/209 .

ُيَى. ُمَرّنق:  هنِ لنِ َثوبنِ َح بنِ َب الداعي: ناَدى وَلـــوَّ 58- َثوَّ

ُمَتَحيرِّ اأو �َشديد اخَلَفقان.

59- ديوانه 220/218.

ر: ُمرَتَّدد وُمَتَحيرِّ يف املكان )من حي(. 60- ُم�ْشَتحنِ

�شل  )َت�شتعطف(.  61- يف االأ

ْوُء  غال�س: جمع َغَل�س؛ وهَو �شَ 62-  ديوانه 180 االأ

َظالٍم. الَفْجرنِ اختلَط بنِ

63- ديوانه 158. 

64- انظـــر معجـــم دم�شـــق التاريخـــي/ د. قتيبـــة 

ال�شهابي 58/2.

ْبـــَرُب: َقطيـــُع َبَقـــرنِ الَوح�ـــسنِ   65- ديوانـــه 131 والرَّ

.) باءنِ �شاًء كالظرِّ )واأراَد ننِ

تي َبَردى،  فَّ 66- كانتنِ املرجُة َقدمًيـــا َتَتدُّ على �شنِ

مويـــَن حتـــى �شاحـــةنِ  مـــن كيـــواَن و�شاَحـــةنِ االأُ

َهـــداءنِ )التـــي ُتعـــَرُف عنـــَد النا�ـــسنِ اليـــوَم  ال�شُّ

 .) املَرَجةنِ بنِ

نـــة. )داٍع( كان يجـــب اأْن  يرِّ ْهلـــة اللَّ 67- امليثـــاء: ال�شَّ

َل  ًيا، ولو قاَلها الْنَك�َشَ الوزُن، فَف�شَّ َيقـــول داعنِ

اْنباَر الوزن، وك�َش قاعدة �شيبويه.

ب.  ف: ُمرَتفع اأو ُمْنَت�شنِ 68- ُم�ْشَت�شنِ

69- ديوانه 137 .

فاكهـــةنِ الَكَرز، ومل  70- القرا�شيـــا: اال�شـــم القدمي لنِ

اأفهم معنى الكلمة )مثلتها(.

71- ديوانه �س58.

: بارد.  72- ُزالل، ورائق: �شاٍف. َمعن: جاٍر. َخ�شنِ

73- ديوانه 144/143. 

74- التلعة: امُلرتفع. الَقرارة: امُلنَخَف�س .

نارة: حمراء كزهر الرمان . 75- ُبهارة: اإبريق. ُجلَّ



َق ـِ نـــوُن ِدَم�شـ ابُن النَّقيِب.. َمْ

253 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

76- زلـــزل: اأحد م�شاهي امُلَغنـــن. بر�شوما: عازُف 

ناٍي م�شهور. 

77- ديوانه 290 .

78- ديوانه 308. 

لُت. 79- ديوانه 279. و�شقت: حمَّ

َرْيجنِ تقُع يف املنطقة اجلبلية الواقعة  80- قريُة الدُّ

�شمـــال �شقي دم�شق، َتبُعـــد عن دم�شق حوايل 

ـ  )13(كلـــم. وا�شُم  )25( كيـــاًل، وغربـــي التـــّل بنِ

هذه القريةنِ خالٌد يف تاريخنِ الثورة ال�شورية يف 

17 اأيـــار �شنة 1927 حيُث اأُ�شيَب فيها امُلجاهُد 

الكبـــي �شعيـــد العا�ـــس / انظر تاريـــخ دم�شق 

حمد و�شفي  القدمي 142 والريـــف ال�شوري الأ

زكريا 414/1. وتبعُد معربا عن الدريج م�شافة 

6كلم. 

81- ديوانـــه �س53  احُلبا: جمع َحْبوة، وَحلَّ ُحباُه 

تعني: اأقام. 

82-  َتزيـــد: قبيلـــٌة كانت َت�شَنـــُع الـــُ�وَد والُعدول 

رارة التـــي يو�شُع فيها  ْدل وهـــي الغنِ )جمـــع عنِ

دة امُلزرك�شة. احَلّب( اجَليرِّ

َتَنْمَنَمْت: َتَزْخَرَفْت، وَتزرَك�َشْت .  -83

P  P  P



العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2542008

دم�شق يف �شذرات من ال�شعر العربي

1- معنى املدينة: 

من  للمدينة  متقارب  معنى  على  جتمع  العربية   اللغوية  املعاجم  تكاد 

الناحية اللغوية  اإذ النكاد نلم�س فروقًا  بني �صاحب هذا املعجم اأو ذاك، واإن كان 

اإىل  بالن�صبة  اأحيانًا خمالفة طفيفة  تتعلق  خر  راأي االآ اأحدهم ينقل ما يخالف 

املدينة، اأو يزيد عليه اأمرًا مل ينتبه اإليه، اأو ينق�س عنه اأمرًا ال �رضورة لذكره.ولو 

املعنى جليًا،  هذا  لنا  لتبدى  املعاجم  اأ�صهر  يف  الكلمة  هذه  معنى  تق�صي  حاولنا 

254
         د. اأحمد الدري�س

*

مدير ثقافة احل�صكة

العمل الفني: الفنان علي الكفري

*
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زهريُّ �صاحب  ففي تهذيب اللغة يورد الأ

املعجم معنى املدينة بال�صتناد اإىل اأقوال الليث 

العامل اللغ������وي الكويف، فيق������ول: »قال الليث: 

ن الياء  املدين������ة َفِعيْلَة« و تهم������ز يف الفعائل لأ

ن الياء اأ�صلية،  زائدة، ول تهمز ياء املعاي�ش لأ

ونحو ذلك قال الفراء وغريه. وقال الليث:

املدينة ا�ص������م مدينة الر�صول عليه ال�صالم 

، فاأما الطري  مَدينٌّ
َ
ن�صان  خا�صة، والن�ص������بة لالإ

ونحوه فال يق������ال اإل مديني وحمامة مدينية 

مدينيَّة وكل اأر�ش بني بها ح�صن يف 
َ
وجارية  

أُ�ص������طمتها فهي مدينة، والن�صبة اإليها مدين،  ا

م������ر هو ابن بجدتها،  ويق������ال للرجل العامل بالأ

وابن مدينتها، وقال الأخطل: 

مدينٍة اب��ن  كرمها  يف  ورب���ا  رب��ت 

ي���ظ���لُّ ع���ل���ى م�����س��ح��ات��ه ي��ت��وك��ل

َمة  ابن مدينة اأي العامل باأمرها، ويقال: لالأ

مدينة اأي مملوك������ة وامليم ميم مفعول. ومدن 

)1(
الرجال اإذا اأتى املدينة

واملالحظ املتب�رص يرى اأن هناك ا�صطراباً 

يف الن�صبة اإىل كلمة مدينة ول�صيما ما يخ�ش  

ن�ص������ان اإليها فهو -كما ي�صري املعجم-  ن�صبة الإ

ين�ص������ب على مدين وما ع������داه مديني .ولكن 

أثناء ن�ص������بتها  كيف تكون اجلارية مدينية يف ا

علم������اً باأنها من الب�رص؟ ومل������اذا ل نقول عنها 

اإنها مدنية ؟

أ�صا�ش البالغة  أثناء عودتنا اإىل معجم ا ويف ا

للعالمة الزخم�رصي مل جند فيه يف كتاب امليم 

مادة مدن، لكننا وجدنا اإ�ص������ارة اإىل املدينة يف 

م������ادة  دين »ولفالن مدن ومدينة عبد واأمة . 

ويق������ال: يا بن املدين������ة . ودينته اأمرك: ملكته 

)2(
اإياه 

اأما ابن منظور - �ص������احب ل�صان العرب- 

ف������ال يخرج عما ورد يف  معجم  تهذيب اللغة 

لكنن������ا نقع على الفرق بينهما يف الن�ص������بة اإىل 

ن�صان يف  مدينة  . ففي حني تكون الن�ص������بة لالإ

تهذيب  اللغة مدين جندها يف ل�ص������ان العرب 

ن�صان وغريه، فقد ورد  مديني، وهي ن�ص������بة الإ

يف املعجم املذكور » واملدينة: احل�ص������ن يبنى 

ر�ش م�صتق من ذلك . وكل اأر�ش  يف اأ�صطمة الأ

يبنى بها ح�ص������ن يف اأ�صطمتها والن�صبة اإليها 

)3(
مديني

ورغم التالقي يف معنى املدينة بني معجم 

ل�صان العرب ومعجم تاج العرو�ش، فاإن هناك 

خالفاً ب�صيطاً بينهما . ففي حني ي�صك معجم 

قامة باملكان كمعنى  تاج العرو�ش يف �صحة الإ

ملدن ل نقع على مثل هذا ال�ص������ك يف ل�ص������ان 

العرب . يقول �صاحب معجم تاج العرو�ش»..

زهري: ول اأدري  مدن باملكان اأقام به، قال الأ

ن������ف الذكر ل   لكن املعجم الآ
)4(

ما �ص������حته«

.
)5(

أتاها( ي�صكُّ  يف �صحة اأن مدن مْدناً اإذا )ا

كما ورد يف تهذيب اللغة ول�صان العرب.

أم������ا معجم القامو�������ش املحيط فنقع فيه   ا
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على حماولة م�ص������طربة للتف�ص������يل يف 

الن�ص������بة اإىل املدينة حيث يذكر املعجم 

اأن »الن�ص������بة اإىل مدين������ة النبي �ص������لى 

اهلل عليه و�ص������لم م������دين، واإىل مدينة 

 .
)6(

املن�صور واأ�صفهان وغريهما مديني

اإليه  اأ�رصنا  ويكمن ال�ص������طراب الذي 

أو اإذ يقول املعجم:  داة ا
يف ا�صتخدام الأ

ن�ص������ان م������دين،  والطائر ونحوه  أو الإ »ا

لكن املعجم يزيد على غريه 
 )7(

مديني«.

يف تو�ص������يح معنى مدن حني قرن بني 

ترك اخل�ص������ونة وال�ص������كنى يف املدينة 

)8(
فقال: ) َتَْديََن تنّعم(.

نَّ اإ�صكال الن�صبة اإىل املدينة 
أ  ونرى ا

قد يعود اإىل عدم تييز الن�ص������بة على 

مايكون عل������ى وزن )َفِعيلَة( اإذ يف ذلك 

أولهما » الن�ص������بة على ّفِعيلَة  وجه������ان: ا

َعلَم������اً: تكون على فعلي: حنيفة ---- حنفي  

)ثانيتهما(: الن�ص������بة اإىل فعيلة غري علم تكون 

)9(
بعدم حذف �صيء طبيعة ------  طبيعي

أي�ص������اً اإىل  �ص������كال ا كم������ا قد يعزى هذا الإ

الختالف حول وزن مدينة بالذات فبع�صهم 

أنها )مفعلة(  يقول اإنها )فعيلة( وبع�صهم يرى ا

وذلك كما يقول ابن منظور على ل�ص������ان العامل 

اللغوي اأبي علي الفار�ص������ي عند �ص������وؤاله عن 

هم������زة  مدائن حيث ق������ال: »وفيه قولن: من 

جعله فعيلة من قولك م������دن باملكان اأي اأقام 

ب������ه ومن جعله مفعلة. من قولك دين اأي ملك 

 وهذا غري م�ص������تبعد مادامت 
)10(

مل يهمزه ..«

قاعدة الن�ص������بة تخ�ص������ع لل������وزن يف كثري من 

اأحكامها. 

ولعل املعجم الو�ص������يط ه������و املعجم الذي 

ا�ص������تطاع جمع �ص������تات معاين املدينة دون اأن 

يعر�ش الن�ص������بة اإليها وق������د ورد فيه اأن مدن 

ن(: عا�ش عي�صة  فالن مدوناً اأتى املدينة) تدَّ

اأهل املدن واأخذ باأ�ص������باب احل�صارة واملدائن 

بنا ها )تدين(: عا�ش عي�صة اأهل املدن وتنعم 

واأخذ باأ�صباب احل�صارة )املدينة(: احل�صارة 
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وات�صاع العمران. )املدينة(: امل�رص اجلامع )ج( 

مدائن ومدن. وا�صم يرثب مدينة الر�صول �صلى 

« واملالحظ اأن 
)11(

اهلل عليه و�صلم غلبت عليها

هذا املعجم يوحد بني معنى تدن وتدين مع 

أ�ص������ار اإىل  زيادة فكرة التنعم يف التمدين كما ا

ذلك معجم القامو�ش املحيط من قبل.

نفة  الذكر يف  والذي يالح������ظ املعاجم الآ

تعر�ص������ها ملادة مدن، يكت�صف تكرار ورود دين 

يف �صياق عر�ش مادة مدن. بل اإن الزخم�رصي 

أين������اه- قد ذكر املدين������ة يف مادة دين  –كما را
وهذه الكلمة دين مقطع من كلمة مدينة  وهي 

تعني فيما تعني )ال�ص������لطان وامللك واحلكم( 

والديَّان: القا�ص������ي واحلاك������م واملجازي الذي 

 »
)12(

لي�ص������يع عماًل بل يجزي باخل������ري وال�رص

وعليه ي�ص������ري ابن خلدون يف املقدمة اإىل اأن » 

م�ص������ار ذات هياكل واأجرام عظيمة  املدن والأ

وبناء كبري وهي مو�صوعة للعموم ل للخ�صو�ش 

يدي وك������رثة التعاون  فتحت������اج اإىل اجتماع الأ

مور ال�رصورية للنا�ش التي تعم  ولي�صت من الأ

بها البلوى حتى يكون نزوعهم اإليها ا�صطرارا 

بل لبّد من اإكراهه على ذلك و�ص������وقهم اإليه 

م�صطهدين بع�صا امللك اأو مرغبني يف الثواب 

جر الذي ل يفي بكرثته اإل امللك والدولة  والأ

م�صار واختطاط املدن  فال بد يف ت�ص������ري الأ

 وهذه النظرة من ابن 
)13(

من الدولة وامللك((

خلدون تك�ص������ف عن �رصورة �صيادة الدولة من 

اأجل ال�ص������تقرار احل�صاري والنظام يف املدن 

م�ص������ار وه������ي نظرة تتطابق م������ع املقطع  والأ

ن املدينة اأ�ص������اًل ه������ي مقر ذلك  ال�ص������ابق، لأ

احلاك������م الذي يوف������ر العدل وال�ص������لطة فيها 

بالرتغي������ب والرتهيب وهذا م������ا مينح املدينة 

معنى �صيا�صياً.

ولعل ذلك املعنى هو الذي قاد بع�صهم اإىل 

�صل تطلق  آرامية الأ القول باأن » املدينة كلمة ا

يف ما  تطلق على املكان الذي ي�صوده العدل اإذ 

اإن املقطع )دين( فيها يدل على العدل. 

 وهكذا، فاإن م�صتعر�ش تلك املعاجم ميكنه 

اأن ينتب������ه اإىل اأمرين هامني يت�ص������الن مبعنى 

أولهما ما يتعلق مب�صاألة ال�صتقرار يف  املدينة: ا

املدين������ة اإذ اإن جميع املعاجم تكاد جتمع على 

اأن )مدن باملكان( ا�ص������تقر فيه با�صتثناء ال�صك 

الذي جاء يف معجم تاج العرو�ش ومنه ن�صتفيد 

اأن املدين������ة تعن������ي املكان الثاب������ت الذي يوفر 

جماع يرافقه  ل�صاكنه ال�ص������تقرار لكن هذا الإ

أي�صاً اأمر اآخر يتعلق باملجيء اإىل املدينة دون  ا

ال�صتقرار فيها، وهذا يعني اأن املدينة املكان 

الذي يهبط اإلي������ه لتحقيق احلاجات من غري 

ما ا�ص������تقرار اأحياناً كم������ا ذكر ذلك يف معجم 

تاج العرو�ش .

    اأما امل�ص������األة الثانية فتتعلق با�ص������رتاط 

وجود  احل�ص������ن  بل اإن جميع املعاجم تقريباً 

ت�ص������ري اإىل اأن »املدين������ة: احل�ص������ن يبن������ى يف 
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ر�ش« وهذا احل�ص������ن هو الذي  اأ�ص������طمة الأ

مينح املدينة معناها ويف�رص الت�ص������اق ال�صمة 

الع�ص������كرية باملدينة القدمية، وهو ما جعل -

أينا- احل�ص������ون احلربية امل�صماة بالثغور  يف را

تاأخذ كم�صطلح معنى املدينة، ومهما يكن من 

اأمر فاإن تعر�ش املعاجم ملعنى املدينة ل يعطي 

غري الدللة اللغوية ال�صارمة للفظة.

   ولكن التطور الذي حتكم باأ�صكال احلياة 

يف املدين������ة منحه������ا دللت متنوع������ة الوجوه 

أو بناء احل�ص������ن  قام������ة باملكان، ا ل تعن������ي الإ

وح�ص������ب، واإمنا تعني -فوق ه������ذا وذاك-  » 

الف������ن بت�ص������عباته الكثرية من هند�ص������ة ونحت 

واأدب، وتعني التاريخ وال�صيا�صة والتجارة، كما 

ن�صاءات املدنية  تعني ال�صوارع والعمارات والإ

أي�صاً  ر�ش برتابها ومائها، وتعني ا والدينية والأ

كمل، اإذ هي  ن�ص������ان املتطور نحو الأ ما�صي الإ

�ص������ورة لكفاحه املزمن، وباخت�صار اإن املدينة 

  
)14(

ن�صان وح�صارته �صجل لق�صية الإ

  2� تكون املدينة: 

    اإن البحث عن تف�صري ن�صاأة املدينة لبد 

اأن يعود بنا اإىل املدن القدمية التي ا�صتطاعت 

اأن تثبت اأقدامها يف تاريخ احل�ص������ارة القدمي 

أ�ص������همت  يف  مب������ا اأوجدت م������ن موؤ�ص�ص������ات ا

ن�ص������ان كما كانت احلال يف روما  ا�ص������تقرار الإ

أثين������ا، وهذا م������ا دفع املوؤرخ������ني واملهتمني  وا

ب�ص������وؤون احل�ص������ارة  اإىل تف�ص������ري تكّون املدن 

أ�ص�������ش ونظريات �ص������تى ميكن اأن ت�صكل  على ا

نها يف الغالب  مبجموعها عوام������ل متكاملة لأ

نظريات جزئية ل تغطي غري بع�ش احلقيقة، 

ولع������ل اأول نظرية تلك التي ج������اء بها املوؤرخ 

 fustel de( الفرن�ص������ي فو�ص������تل دي كولوجن

goulanges( ليف�������رص ن�ص������اأة املدينة العتيقة 
)la cite Antigue (  معتم������داً على عقيدة 

القدماء م������ن اليونانيني والرومان كما جاءت 

أق������دم املراجع اليوناني������ة والالتينية .هذه  يف ا

ألبري ن�رصي نادر  �ص������ارة  جاء بها الدكت������ور ا الإ

ليقيم عليها بحثه »املدينة الكال�صيكية: مدن 

. وخال�ص������ة النظرية 
)15(

اليون������ان والرومان«

أنه قد »اجتمع عدد من العائالت  الدينية تلك ا

وكون������وا جمموعة عرفت عند اليونان با�ص������م 

 »)Gurie( وعند الرومان با�صم )phratrie(

 وق������د اأقامت ه������ذه املجموعات �ص������عائر 
)16(

م�ص������رتكة متميزة. فات�ص������عت بذل������ك الفكرة 

الديني������ة »اإذ اإنه تكونت لدى هذه املجموعات 

لهة املنزلية. ومن  أ�صمى من الآ آلهة ا فكرة عن ا

جتمع عدة جمموعات تكونت القبيلة واتخذت 

لها اإلهاً حامياً، و�ص������يدت له هيكاًل.  وللقبيلة 

اجتماعاته������ا، وقراراته������ا امللزم������ة جلمي������ع 

اأع�ص������ائها، وكان له������ا حمكمته������ا وقانونه������ا، 

 ونخل�ش 
)17(

فتكونت هكذا نواة املدينة العتيقة«

أ�صا�ص������ية وهي اأن املدينة  من ذلك اإىل نتيجة ا

أ�صا�ش ديني  نتاج جتمعات ب�رصية، نظمت على ا
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وات�صعت تدريجياً بات�صاع الفكرة الدينية التي 

تنطوي حتت لوائها.

اإل اأن التف�صري الديني اإذا كان يعطي جزءاً 

ويل عن ن�ص������اأة املدينة، فاإنه  من الت�ص������ور الأ

ن املدينة لميكن اأن  ليعطي التف�ص������ري كل������ه لأ

أ�صا�ش ديني وح�صب رغم اأن الدين  تبنى على ا

ن�صان  أ�صا�صياً من اهتمامات الإ ي�ص������كل حموراً ا

الق������دمي فهن������اك �������رصورات اجتماعية كاملة 

ن�ص������اين. وكما يقول ابن خلدون  يف الطبع الإ

ن�ص������ان مدين بالطبع، اأي لبد له من  فاإن  »الإ

)18(
الجتماع الذي هو املدينة«.

خر الذي ميكن اأن يوجه كنقد  مر الآ اأما الأ

اإىل النظرية الدينية فهو اإقرارها باجتماع النا�ش 

هكذا دفع������ًة واحدة من غريما مرور مبراحل 

تطورية حم������ّددة تاريخياً، فالنتقال من حياة 

العزلة البدائية،  اإىل حياة التجمع يف املدينة 

مل ي������اأِت دون املرور مبرحل������ة التجمع القروي 

فيما نعلم. واملرحل������ة النتقالية القروية هذه 

تخ�صع اأ�صاًل ملنطق التف�صري القت�صادي، فقد 

ن�صاأت املدن املوغلة يف القدم يف مناطق كثرية 

اخل�ص������وبة من اأجل تاأمني امل������وارد الزراعية 

أو لنقل العك�ش:  الغذائية للتجمع ال�ص������كاين، ا

اإن توف������ر املوارد القت�ص������ادية يف منطقة ما 

أ�صا�ش ريفي  ا�ص������تدعى �رصورة الجتماع على ا

ب�صيط، تو�ص������ع تدريجياً حتى و�صل اإىل حالة 

مكانات لن�صوء املدن،  أتاحت الإ من الت�صخم، ا

ولنا يف ح�صارة بالد الرافدين ووادي النيل ما 

يوؤيد ذلك خري تاأييد ))ويت�ص������ل بن�صاأة املدينة 

أي�ص������اً ماميكن اأن ي�صمى )املدينة امل�صنوعة(  ا

أو اأفراد،  ثم  وهي التي تن�ص������اأ ب������اإرادة ف������رد ا

أو تن�ص������ا  ي�ص������تقدم اإليها احلا�ص������ية والرعية ا

(( ومما 
)19(

ل�ص������تيعاب اجلماعات املهج������رة 

�ص������المية بناء على  يوؤكد ذلك ن�ص������اأة املدن الإ

 وكذلك ت�صييد الكثري من 
)20(

اإ�صارة من خليفة 

احلوا�رص ل�ص������تيعاب اجليو�ش املحاربة التي 

ميكن اعتبارها مبنزلة جماعات مهاجرة.

ن املدينة  وبناًء على ما �ص������لف، فاإن تك������وَّ

تلع������ب في������ه جمموعة م������ن العوام������ل الدينية 

والقت�صادية كتوفر املواد، والتطورية والفردية 

كرغب������ة احل������كام و املتنفذي������ن، وال�رصورات 

الطارئة كالهجرات ولي�ش جلانب اأن ي�ص������تقل 

ويقرر ن�ص������اأة املدينة كما اأ�رصن������ا، فال بد من 

ن  أو بع�صها، لأ نفة ا ت�ص������افر جميع العوامل الآ

ال�صتقرار يتطلب م�صتلزمات ل يوفرها عامل 

واحد.

3- التمدين العربي: 

عرف������ت يف اأر�ش الرافدي������ن ووادي النيل 

ممال������ك كثرية، ا�ص������تتبعتها م������دن عرفت يف 

التاري������خ بقدمه������ا ورفع������ة ح�ص������ارتها  هذه 

أوابدها حتكي ق�صة  احل�ص������ارة التي مازالت ا

ن�ص������ان الذي قهر زمانه مبا اأجنز من روائع  الإ

خالدات يف العمران والفن و�رصوب الن�ص������اط 
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خرى، ولو عدنا اإىل كتب التاريخ  ن�ص������اين الأ الإ

أ�ص������ماء مدن كثرية �صيدت يف  لوجدناها تذكر ا

اأرجاء اأر�ش العرب،  واملت�ص������فح  للتوراة يعرث 

أ  �ص������ماء بل كثريا ما يقرا على كثري من تلك الأ

آلوا اإليها،  عن حياة اأهلها، وم�ص������ائرهم التي ا

فه������ذا الكتاب يذكر اأن كو�ش  بن حام بن نوح 

ر�ش  ولد من������رود الذي يعد اأول جب������ار يف الأ

أَرَك واأكد وكلنة يف  ))كان اأول مملكت������ه بابل وا

آ�صور  ر�ش خرج ا اأر�ش �ص������نعار  * ومن تلك الأ

فبنى نينوى و�صاحات املدينة وكالح *  ورا�صَن 

 )21(
بني نينوى وكالح وهي املدينة العظيمة * 

كما ي�ص������ري هذا الكتاب اإىل م������دن الكنعانيني 

فيقول))وكانت تخوم الكنعانيني من �صيدون 

أن������ت اآت نحو جرار على غزة واأنت اآت نحو  وا

�ص������دوم وعمورة واأدمة و�ص������بوئيم اإىل ل�ص������ع 

طناب  ((  وت�رصد الت������وراة ويف كثري من الإ
)22(

اأحيانا ق�ص�صاً عن تلك املدن، وما دهاها من 

عوادي الزمن، واعرتاها من �صنوف اخلطوب 

حيث يعر�صها ذلك الكتاب عر�صاً حياً، ومن 

هذا ما جاء عن برج مدينة بابل الذي اأ�صخط 

الرب على �صكانها الذي هموا بت�صييده فبعد 

اأن �ص������نع اأهلها الل������ن واأح�رصوا اخلمر بدل 

الطني ))قالوا تعالوا ن������ِنِ  لنا مدينة وبرجاً 

أ�ص������ه اإىل ال�صماء ونقم لنا ا�صماً كي ل نتبدد  را

ر�ش كله������ا * فنزل الرب لينظر  على وجه الأ

آدم يبنونهما *  املدين������ة والربج اللذين كان بنو ا

وقال الرب هو ذا هم �صعب واحد وجلميعهم 

لغة بع�ش،  فبددهم الرب من هناك على وجه 

ر�������ش كلها، وكفوا عن بن������اء املدينة ولذلك  الأ

ر�ش كله������ا، ومن هناك  �ص������ميت بابل لغ������ة الأ

« وغالباً 
)23(

�ص������تتهم الرب على  كل وجهه������ا((

ما ت�ص������ري التوراة اإىل طبيع������ة اأهل املدن التي 

تتح������دث عنها، ومن ذلك م������ا حتدثت به عن 

أبرام يف اأر�ش  اأهل �صدوم حني ذكرت))فاأقام ا

كنع������ان،  واأقام لوط يف مدن البقعة وخيم اإىل 

�ص������دوم *  واأهل �ص������دوم اأ�رصار خاطئون اأمام 

)24(
الرب جداً((.

وم������ن هذا القبيل ماج������اء يف نبوءة اإرميا 

أور�صليم �صنة  حول احل�صار الذي تعر�صت له ا

587 وقد ا�ص������تغرق الف�صول: 30- 31- 32- 

33،  ف�ُص������وِّرت حالة احل�ص������ار الذي �رصب 

حول املدينة، واخل������راب الذي حلق بها باأمر 

من الرب الذي يقول يف التوراة ))هاأنذا اأجعل 

هذه املدينة يف اأيدي الكلدانيني ويف يد نبوكد 

ر�رص ملك بابل فياأخذها* ويدخل الكلدانيون 

حمارب������و هذه املدينة وي�رصم������ون هذه املدينة  

ن������اراً ويحرقونها هي وبيوتها التي قرتوا على 

لهة اأخر لي�صخطوين  �صطوحها للبعل و�صكبوا لآ

أور�ص������ليم ما جاء عن  (( ومث������ل خراب ا
)25(

 *

هوال،   وقر نين������وى التي طغت فاأ�ص������ابتها الأ

وحلت عليه������ا الويالت ))وي������ل ملدينة الدماء 

املمتلئة باأ�رصها كذباً وخطفاً التي ل تفارقها 



دم�شق يف �شذرات من ال�شعر العربي

261 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

الفرائ�ش * هو ذا �ص������وت ال�ص������ياط و�ص������وت 

زل������زال الدواليب والنخيل اجلائلة والعجالت 

الطاف������رة * ووثوب الفار�ش ولهيب ال�ص������يف 

وبريق الرمح وكرثة القتل،  وتراكم اجلثث ول 

نهاية للجيف وه������م يعرثون بجيفهم *  لكرثة 

زنى الزانية الفاتنة اجلمال �ص������احبة ال�صحر 

التي تبيع الأمم بزناها والع�ص������ائر ب�ص������حرها 

هاأنذا اإليك يق������ول رب اجلنود فارفع ذيولك 

على وجه������ك واأري الأمم �ص������وءتك واملمالك 

ف�ص������يحتك * واأقذفك باأرجا�ش واأف�صحك، 

واأجعل������ك عربة * فكل من يراك يعر�ش عنك 

ويقول قد دمرت نين������وى فمن يرثى لها ومن 

(( وهكذا يقع 
)26(

أين اأطل������ب لك معزي������ن *  ا

أور�ص������ليم  امل������رء على حدي������ث كثري عن بابل وا

ونينوى ومدن م�رصاحل�صينة ومدن يهوذا بل 

أو  اإن لفظة املدن واملدينة ل تكاد تفارق �صفراً ا

أ�صفار التوراة ونبوءاتها. نبوؤة من ا

جنيل ع������ن التوراة يف      ول يختل������ف الإ

جم������ال ذكره املدن وميكننا اأن ن�صت�ص������هد على 

كرثته������ا مبا ذك������ر عن ال�ص������يد امل�ص������يح عليه 

ال�ص������الم من معجزات اأذهلت بن������ي الب�رص اإذ 

))كان ي�ص������وع يطوف املدن كلها والقرى يعلم 

يف جمامعهم ويكرز بب�ص������ارة امللكوت وي�صفي 

(( من خالل ما �صبق 
)27(

كل مر�ش وكل �صعف 

ر�ش  ن�ص������تطيع اأن ن�صلم بوجود التمدين يف الأ

العربية منذ فجر التاأري������خ، وعندما نتحدث 

عن مملكة ماري اأو غريها فاإننا من باب اأوىل 

أو تلك مبوؤ�ص�صاتها  اإمنا نق�ص������د هذه املدينة ا

ووجوه ن�ص������اطها املختلفة وهو ما اأغنته كتب 

التاريخ بحثاً وتف�ص������ياًل قد ي�ص������طان ببحثنا 

بعيداً عن الهدف املن�صود لو تناولنا هما بكثري 

حاطة وال�صمول . من الإ

دب العربي تنطلق  وملا كان������ت ع�ص������ورالأ

متعاقبة ابت������داء من الع�������رص اجلاهلي، فاإن 

م�ص������األة الوقوف عند ظاهرة التمدين العربي 

أيامنا هذه هو  ابتداء من ذل������ك التاريخ حتى ا

ما ينبغي تناوله باقت�صاب يجلو �صورة املا�صي 

ويتلم�ش انعكا�ص������اتها يف احلا�رص، فاملتعارف 

أبناء حت�رص  عليه اأن عرب اجلاهلية ما كانوا ا

بل كانوا ي�رصبون يف اأعماق الفلوات ويوغلون 

يف جماهل ال�ص������حراء مع رواحلهم ودوابهم، 

أياما  ل يرتبط������ون باأر�ش ول ي�ص������تقرون اإل ا

مع������دودات يف مواطن الكالأ وم�ص������اقط املاء، 

حت������ى اإذا م������ا ج������ف املرعى وغا�ص������ت املياه 

انطلقوا من جديد اإىل موا�ص������ع اأخرى �ص������عياً 

وراء الرزق الذي كان ي�ص������كل عبئاً ثقياًل تنوء 

كواهله������م حتت حمله،  اإل اأن �ص������يادة الرعي 

والرتحل مل تكن اجلانب القت�ص������ادي الوحيد 

الذي ي�ص������م حي������اة اجلاهليني واإمن������ا برزت 

جوانب اقت�صادية اأخرى تتمثل يف اعتمادهم 

على التجارة، وهذا ما ا�ص������تتبع بدوره وجود 

أ�ص�������ش مدين������ة موؤقت������ة يف اأوقات مو�ص������مية  ا
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فا�صتهرت بذلك مدن جاهلية  باأ�صواقها حيث 

حتدثنا كتب التاأريخ عن جنران ومكة ويرثب 

ومما يدل على حمل مكة مثال �ص������فة املدينة 

ال�صوق طبيعة ا�صمها بالذات فمنهم من يقول 

اإن ا�ص������مها مكة ))لتمكك النا�������ش بها ؛ وهو 

ازدحامهم. وت�صمى بكة اأي�صاً-بالباء- لتبكك 

 ومنهم من 
)28(

النا�ش بها وهوازدحامه������م((. 

نها تك روؤو�ش اجلبابرة  يقول �صميت كذلك لأ

اأما يرثب وهي املعروفة حالياً با�ص������م املدينة 

نها كانت  فقد كان������ت مركزاً جتارياً هام������اً لأ

ت�صم قبائل �صتى. 

ويالح������ظ املتتبع ازدي������اد اأهمية املدن - 

�ص������واق يف الع�رص اجلاهلي ))فقد زاد من  الأ

موقع الطائ������ف الطبيعي على طريق القوافل 

املمتد من جنوب بالد احلجر-  اأهميتها كمركز 

 ))
)29(

جتاري ف�صاًل عن كونها مدينة �صناعية 

ملا ا�ص������تهرت به يف املجال القت�ص������ادي حيث 

�صاعت فيها �ص������ناعة العطر واخلمر اإ�صافة 

اإىل كونها مركزاً لبيع ال�صوائم .

�صواق  ويقع املرء على كثري من تلك املدن � الأ

يف ال�ص������عر اجلاهل������ي حيث تغنى ال�ص������عراء 

مب�ص������ك )دارين( ورماح )ردين������ة( و )اخلط( 

اإ�صافة اإىل مدن اأخرى كغزة وهجر واأذرعات 

�صواق اأ�صبح يحمل �صفة  بل اإن بع�ش تلك الأ

الدميومة ول�صيما مدن العراق كاحلرة و�صوق 

فغاين  بغداد الذي ي�ص������ري العالمة �ص������عيد الأ

أن�ص������ئت حيث تقام  اإىل اأن بغداد احلالة ))قد ا

أو بالق������رب منها ثم حملت  �ص������واق ‘ ا ه������ذه الأ

أ�صار  (( وقد ا
)30(

ا�صم ال�ص������وق القدمي )بغداد(

أثناء  الطربي من قبل اإىل اأهمية هذه ال�ص������وق ا

�ص������المية مما يدل على اأهميتها  الفتوحات الإ

وعلي������ه فاملدينة اجلاهلية 
 )31(

يف اجلاهلي������ة 

أ�صا�ص������اً على التجارة، وهي  كنواة كانت تقوم ا

تعادل معنى ال�ص������وق واإن كانت ت�صهد اأحياناً 

أدبية يف ال�ص������عر واخلطابة و�ص������وى  جتمعات ا

ذلك، مم������ا يعطي هذه ال�ص������وق قيمة فكرية 

حيث تن�ص������د فيها الق�صائد املجودة واخلطب 

�������رصة، وحُتلُّ فيها اخلالف������ات. فهي اأماكن  الآ

اقت�ص������ادية وديني������ة وق�ص������ائية وفكرية تثل 

طبيعة العالقات التي كانت �ص������ائدة يف حياة 

املجتمع اجلاهلي .

ولقد كان الحتكاك التجاري بال�ص������عوب 

خرى من روم وفر�ش واأحبا�ش عامل تدين  الأ

وح�ص������ارة، فقد اأفادت العرب من ح�ص������ارة 

، وقد اأدت قري�ش 
ً
هوؤلء علماً وثقافًة ومعتقدا 

نها القبيلة التي  خ�صو�صاً دوراً كبرياً يف ذلك لأ

اأم�صكت بزمام ال�صوؤون القت�صادية التجارية 

�صالم، وكان من نتاج  يف اجلاهلية و�ص������در الإ

أ�صواق اختلط فيها  هذا الحتكاك اأن وجدت ا

العرب بغريهم من ال�ص������عوب، وتوا�صلوا معها 

جتارياً وفكرياً. وقد و�ص������ع العالمة �ص������عيد 

�ص������واق اجلاهلية  فغ������اين كتاب������اً يف هذه الأ الأ

فجعلها يف ثالث اأق�صام: 
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أ�ص������واق خا�صعة لنفوذ اأجنبي تدار  )) 1- ا

بنظم خا�صة، وتت�صاءل فيها ال�صبغة العربية، 

كما نرى يف احلرية و وَهَجَر والبحرين وعمان 

وغريها من املواطن التي ترين عليها ال�صيطرة 

ة  الفار�صية وكما نرى يف ب�رصى واأذرعات وغزَّ

دارة الرومانية . أيلة وغريها مما يدار بالإ وا

أنف�صهم بحكم  أن�ص������اأها العرب ا أ�صواق ا 2-ا

احلاج������ة، ومنّثل لهذا الق�ص������م بع������كاظ فهو 

ة .. منطقة حرَّ

أ�ص������واق ذات �ص������بغة خمتلط������ة نظراً  3- ا

ملوقعه������ا اجلغ������رايف، وهي التي تك������ون على 

البحر كعدن و�ص������حار ودبي.. وعليها يتوافد 

)32(
جتار بالد الهند وفار�ش وال�صني((.

مما تقدم ن�ص������تطيع القول اإن العرب قد 

�صواق،  وتعاملوا فيها �صواء  عرفوا املدن – الأ

أم اأجنبية، وقد كان تعاملهم هذا  اأكانت عربية ا

نَّ اعتماد 
أ أدبياً واجتماعياً، اإل ا اقت�ص������ادياً وا

الغالبي������ة العظمى من ع������رب اجلاهلية على 

حياة الرعي والتنقل هو الذي و�ص������م حياتهم 

بالبع������د عن ب������ذور التمدين، وقد ا�ص������تمرت 

فكرة جف������اء املدن حتى الع�رص العبا�ص������ي اإذ 

ا�صتمرت بع�ش القبائل على منط البداوة بكل 

مظاهرها اجلاهلي������ة، وعن هذه القبائل نقل 

اللغويون العربية ال�ص������افية التي مل تف�ص������دها 

املدن، ومل توؤثر فيها ال�صعوب الغربية.

اإل اأن ما ي�صتوقف الباحث هذا احل�صور 

الكبري للمدينة يف القراآن الكرمي الذي يعد خري 

م�صدر ميكن الركون اإليه ول �صيما يف تناوله 

آياته كلمة  املدن القدمية، وقد �ص������مت بع�ش ا

تذكرياً بالأمم ال�ص������ابقة، وحتذيراً 
 )33(

املدينة

ن املدين������ة يف الغالب تكون  مم الالحقة لأ لالأ

مو�صع �ص������خط اهلل وغ�صبه،  لتف�صي الف�صاد 

بني اأهليها. 

أ�صباب ن�صاأة  ولو رجعنا اإىل الوراء لب�ص������ط ا

املدين������ة العربية لوجدناه������ا يف طبيعة الدور 

أو تلك، فمع  الذي ميكن اأن تلعبه هذه املدينة ا

ن�صان العربي مييل  أ الإ تطور حركة الزمن بدا

ىل ال�صتقرار وي�صعى اإىل احلفاظ على وجوده،  اإ

 لذلك م������دن ذات اأهداف 
ً
وق������د ظهرت تبعاً 

خمتلفة كالثغور والرباطات )املدن الع�ص������كرية 

ن�صطة  م�صار )املدن املتعددة الأ الدفاعية( والأ

واأهمها القت�صادي( والقرى التي هي مبعنى 

امل������دن كما ورد يف الق������راآن الكرمي، وكما هو 

مثبت يف احلدي������ث النبوي ال�رصيف: ))اأمرت 

بقري������ة تاأكل الق������رى(( وهي مدينة الر�ص������ول 

أكلها القرى  عليه ال�ص������الة وال�ص������الم ومعنى ا

ما يفتح على اأيدي اأهلها من املدن وي�صيبون 

من غنائمها، والعوا�ص������م وه������ي ماأخوذة من 

الع�ص������مة واحلفظ ملا لها من دور ع�ص������كري، 

غري اأن اجلغرافيني و�ص������عوا دائرة امل�ص������طلح 

وغدت العوا�صم كما هو معروف اليوم مركز 

ال�ص������لطة التي يقيم فيها حاكم الدولة واأركان 
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ال�ص������لطة وهي املركز الرئي�ش ل�صالت الدولة 

بغريها من الدول.

أق������دم عوا�ص������م العامل  وتعد دم�ص������ق من ا

 للعام على اخلا�ش، 
ً
وت�ص������مى ال�ص������ام اإطالقا 

كونه������ا حا�رصة ه������ذه البالد وك������ربى مدنها،  

اإىل جانب تع������دد وظائفها وتنوعها بني دينية 

واقت�صادية وع�صكرية واجتماعية. 

وت�صري املو�ص������وعة املي�رصة اإىل قدم دم�صق 

وح�ص������ورها التاريخي ع������رب ال�رصاعات بني 

مرباطوري������ات والدول. ))دم�ص������ق ا�ص������مها  الإ

بامل�������رصي القدمي )دم�ص������كو( وهي عا�ص������مة 

�صورية، وتقع بجنوبها على نهر بردى. ليعرف 

على التحقيق تاأريخ اإن�ص������ائها. ا�صتوىل عليها 

كرب  �صكندر الأ �صوريون والفر�ش، وغزاها الإ الآ

)322 ق.م( و�صمتها مملكة ال�صلوقيني وكانت 

الثالث وانطونيوخو�ش  الدميرتو�ش  عا�ص������مة 

الث������اين ع�رص حيث عرفت با�ص������م دميرتيا�ش. 

مرباطوري������ة الرومانية  �ص������مها بومبي اإىل الإ

أه������م جمموعة مدن  64 ق.م. و�ص������ارت م������ن ا

ديكابول�ش. ا�ص������توىل عليها العرب بقيادة اأبي 

عبيدة بع������د معركة الريموك 635م، و�ص������ار 

موي الكبري الذي  آثارها امل�ص������جد الأ من اأهم ا

مرباطور ثيودور�صيو�ش  كان كني�ص������ة �صيدها الإ

ول 375 ا�ص������تهرت ب�صناعة املعادن املكفتة  الأ

أ�صقطها هولكو املغويل  يف الع�صور الو�صطى ا

1260 م، وحا�رصها تيمور لنك ونهبها جنوده 

1400م خ�ص������عت للحك������م العثماين )1516-

نكليز 1918 ثم خ�ص������عت  1918( احتله������ا الإ

لالنتداب الفرن�صي )1920 – 1941( �صارت 

عا�ص������مة اجلمهورية العربية ال�ص������ورية منذ 

العام 1943. فيها قبور: معاوية بن اأبي �صفيان 

يوب������ي – نور الدين حممد  – �ص������الح الدين الأ
الزنك������ي – الظاهر بيرب�ش – وحمي الدين بن 

عربي.. وعدد من العلماء وال�صالطني((. 

4- دم�صق يف �صذرات من ال�صعر العربي: 

    وكم������ا ب������رزت دم�ص������ق عل������ى �ص������احة 

التاريخ واحل�صارة فقد برزت يف ال�صعر منذ 

اجلاهلية، حيث يحفل ديوان ال�ص������عر العربي 

بالكثري من الق�ص������ائد التي ت�صم ا�صم دم�صق. 

وقد تفاوت ه������ذا الربوز تفاوتاً لفتاً فهي يف 

ال�ص������عر اجلاهلي تلك املدين������ة التي مير بها 

أو  أو اأكرث ا ال�ص������اعر برهة ي�ص������منها يف بي������ت ا

ي�صتعري من جغرافيتها ذكرى معينة. 

يقول عمر بن كلثوم: 

ب����ُت ِب��َب��ع��َل��َب��ّك ِ َِ َوَك�����اأ������سٍ َق����د �����

ي��ن��ا َواأُخ������رى يف ِدَم�����س��َق َوق��ا���ِِ

����وَف ُت����دِرُك����ن����ا امَل���ن���اي���ا ّن����������ا �����سَ َواإِ

ري����ن����ا ُم����َق����دَّ وَ  َل����ن����ا  َرًة  ُم���������َق���������دَّ

اأما املتلم�ش ال�صبعي فيقول: 

اأَطَعُمُه الَدهَر  الِعراِق  َحبَّ  اآَليَت 

ال�سو�ُس الَقرَيِة  يف  َياأكُلُه  َواحَل��بُّ 
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ٍم  َل َتدِر ُب�ِى ِبا اآَليَت ِمن َق�سَ

الَكدادي�ُس دي�َس  ذا  اإِ ِدَم�سُق  َوال 

ُت���وين ِب���ا َذن����ٍب ِج���واَرُك���ُم َع����َّ

َهذا َن�سيٌب ِمَن اجِل�اِن َم�سو�ُس

ُكُم  َعِديَّ َقومي  ِم��ن  لُت  َتَبدَّ ن  َف���اإِ

َماألو�ُس ال����َراأِي  عيُف  َل�سَ ذًا  اإِ ينيِّ  اإِ

موي فاإنها  �ص������المي والأ اأما يف الع�رص الإ

اإىل جانب ا�ص������تمرار نظرة ال�صاعر اجلاهلي 

العاجل������ة اإليها غدت ذات ح�ص������ور اأكرب طغى 

عليه جان������ب ال�������رصاع ال�صيا�ص������ي واحلزبي 

املغلف بالديني،  فتعاورها ال�صعراء بني مدح 

كرب الذي ي�صكل  وذم بو�صفها مدينة احلاكم الأ

، مما 
ً
أو اإيجابا   ا

ً
أ�صا�ش املوقف ال�صعري �صلبا  ا

يجعلنا ن�صعر باطمئنان اإىل اأن دم�صق اأ�صبحت 

 تختفي وراءه تل������ك ال�رصاعات التي 
ً
قناع������ا 

غذته������ا العقلية اجلاهلية والع�ص������بية القبلية 

اللتان ا�ص������تمرتا حتف������ران يف العقل الباطن، 

ذكاء الفنت. لكن كل ذلك مل  وتوظفان الدين لإ

مينع الطرماح من امل������زج بني النتماء القبلي 

�صالم حيث ا�صتطاعت قحطان  والنتماء اإىل الإ

�صالم يف دم�صق يقول:  تثبيت الإ

ٍج ُم��َت��وَّ َراأ����َس ُك��ليِّ  ُب  ِِ َت����� َقحطاُن 

ُ ُت��ب�����ِِ ال  ذ  َواإِ َب�����س��اِئ��ِره��ا  َوَع��ل��ى 

��ٌد ��مَّ َ ال��َن��ِب��يُّ ُمَ ن��ا ِان��َت�����َِ يف ِع��زيِّ

���َت يف ِدَم�������س���َق امِل���ن���َ�ُ َوِب���ن���ا َت���َث���بَّ

وحني جاء الع�رص العبا�صي حاماًل مظاهر 

البذخ والرتف و�ص������عة العي�ش، انفتحت �رصائر 

ال�صعراء على دم�صق بطبيعتها اجلميلة، فكان 

للزم������ان واملكان فيها ن�ص������يب كب������ري اإذ ركز 

ال�ص������عراء على املاء وال�صماء والغيوم وال�صجر 

والهواء والليل والنهار و�ص������ائر اأوقات ال�صمر 

بداعيني يف  واملنادمة، و�صلكوا نهج ال�صعراء الإ

أن�صنتها وحتميلها  ت�صخي�ش �ص������ورة املدينة وا

الكثري من في�ش امل�صاعر وطغى مفهوم اجلميل 

أل�صنة  على جممل الق�ص������ائد التي �صالت على ا

ال�ص������عراء،  وهو مفهوم ولدته تلك احل�صا�صية 

امل�ص������رتكة بني ال�ص������عراء جتاه طبيعة دم�ص������ق 

أبو نوا�ش  أ�صجارها و�ص������مائها ويكاد ا مبائها وا

بداعيني يف ا�ص������تخدامه  يقارب ال�ص������عراء الإ

لغة الت�صخي�ش، وهو يرى دم�صق وقد فا�صت 

فتوتها خمراً وانت�صت  �صيف اللحاظ القاطع 

لتقتل عا�صقها ال�صاعر امل�صتهام.  يقول: 

انفي ب��رغ��م  ال��ع��راق  اإىل  وع���دت 

وف�����ارق�����ت اجل�����زي�����رة وال�������س���اآم���ا 

ع���ل���ى ����س���ط ال���������س����ام و���س��اك��ن��ي��ه

�����س����ام م�������س���ل���م ل����ق����ي احل���م���ام���ا 

ن��������ث��������ة م�����ه�����اة م����������ذك����������رة م��������وؤ

ال���غ���ام���ا  ت�������س���ب���اه  ب���������رزت  اإذا 

ت���ع���اف امل������اء وال���ع�������س���ل امل�����س��ف��ى

وت���������ِب م����ن ف���ت���وت���ه���ا امل����دام����ا 

ت��ق��ول ل�����س��ي��ف��ه��ا ي���ا ���س��ي��ف اأب�����ِ

ه���ام���ا  ت���ق���د  و  دم  م�����ن  ������س�����روى 
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وق����ائ����ل����ة ل���ه���ا م�����ن وج������ه ن�����س��ح

ع�����امَ  ق��ت��ل��ت ه�����ذا امل�����س��ت��ه��ام��ا 

 ف���ك���ان ج���واب���ه���ا يف ح�����س��ن م�����سٍّ 

اأاأج�����م�����ع وج�����ه ه�����ذا واحل����رام����ا

ول يخ������رج  البح������رتي عن ا�ص������تعارة لغة 

أب������ي نوا�ش  أبيات ا الت�ص������خي�ش التي و�ص������ت ا

بجمالية حب املكان فهي عند البحرتي ح�صناء 

تبدي مفاتنها، وجتمع يف حما�صنها تلك روعة 

املكان والزمان معاً وتتجلى اإبداعية ال�ص������اعر 

رق������ى وهو يتقّرى  يف ا�ص������تخدامه احلوا�ش الأ

�ص������ورة دم�ص������ق كما يتلم�ش من خالل حلظة 

م�صتقرة يف الذاكرة معامل الزمان غري املحدود 

يف �ص������ياق حركت������ه الن�ص������يابية وهكذا  تغدو 

الع������ني والذاكرة اأداتني لقراءة زمكانية جتلت 

يف قول ال�صاعر:

َنها  َما�سِ ب��َدت  اأَ َفَقد  ِدَم�سُق  اأّم��ا 

َوَعدا ِبا  ُمطريها  َلَك  َوفى  َوَق��د 

َب��َل��ٍد ِم��ن  ال��َع��َن  َت  َم����َاأ َردَت  اأَ ذا  اإِ

الَبَلدا ُي�سِبُه  َوَزم����اٍن  ٍن  ُم�سَتح�سَ

حاُب َعلى اأَجباِلها ِفَرقًا ُي�سي ال�سَ

حراِئها َبَددا َوُي�سِبُح الَنبُت يف �سَ

ًا َخ�سِ واِك��ف��ًا  اّل  اإِ  ُ ُت��ب�����ِِ َفَل�سَت 

َغ��ِردا ط��اِئ��رًا  اأَو  ًا  َخ�����ِِ ياِنعًا  و  اأَ

اأما ال�صنوبري �صاعر الطبيعة فريى دم�صق 

الدنيا كلها ويرى مياهه������ا جداول بلّور تنبت 

نوثة  املحا�ص������ن ويجد يف فواكهه������ا جتليات الأ

اجلميلة عرب متخيل يعتمد الت�ص������بيه املقلوب 

وال�صتعارة واملبادلت بني املاء والبلور والنبت 

والو�صي.  يقول: 

لقاطنيها دم�����س��ق  دن���ي���ا  ���س��ف��ت 

ف��ل�����س��ت ت����رى ب��غ��� دم�����س��ق دن��ي��ا

ت��ف��ي�����س ج�������داول ال���ب���ل���ور ف��ي��ه��ا

خ������ال ح�����دائ�����ق ي���ن���ب���ن و���س��ي��ا

م���ظ���ل���ل���ة ف���واك���ه���ه���ا ب����اأب����ه����ى ال

واأه����ي����ا ن�����واظ�����رن�����ا  يف  م����ن����اظ����ر 

ت����ع����د خ�����دًا ت����ف����اح����ة ل  ف����م����ن 

ت���خ���ط ث���دي���ا  وم������ن رم�����ان�����ة ل 

 ويف الع�������رص احلديث وم������ع وقوع الوطن 

العربي يف براث������ن ال�ص������تعمار الغربي، فقد 

اأخذت دم�ص������ق وجهاً خمتلف������اً جتلت مالحمه 

يف املقاوم������ة اأولً، حي������ث غ������دت دم�ص������ق يف 

مي�صلون وما اأعقبها من ثورات وطنية اأمثولة 

رادة املواجه������ة، كما غدت قبلة العرب وهم  لإ

يخو�صون �رصاعهم القومي �صد قوى الظالم 

جن������از ال�ص������تقالل وحتقيق  ال�ص������تعمارية، لإ

أ واإقامة  )امل�������رصوع احلل������م( بتوحي������د املج������زا

املجتمع العربي اجلديد.

ويف مرحلة مابعد ال�ص������تقالل اأ�ص������بحت 

دم�صق بو�ص������فها احلامل املو�صوعي للواقعني 

ال�صيا�ص������ي والجتماعي مادة ثرية يف ال�صعر 

أف������رزت هذه املرحلة  ال�ص������وري املعا�رص، وقد ا

مواقف متعددة من هذه املدينة تراوحت بني 



دم�شق يف �شذرات من ال�شعر العربي

267 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

القبول املطل������ق والرف�ش املطل������ق والتاأرجح 

الن�صبي بينهما. 

وق������د مثل موقف الرف�ش �ص������عراء الريف 

الذي������ن ج������اوؤوا املدين������ة م������ن خ������ارج عاملها 

فا�صطدموا بواقعها الجتماعي والقت�صادي 

أنف�صهم – كما  والثقايف وال�صيا�ص������ي ووجدوا ا

تعرب ق�ص������ائدهم – نهباً لل�صياع ووقوداً لنار 

الغربة والغرتاب، يف حني ميثل موقف القبول 

أوا فيها  أبناء دم�ص������ق الذي������ن را ال�ص������عراء من ا

غاية اجلم������ال ومنتهى الكمال، وبني املوقفني 

أ�صا�ش العالقة مع دم�صق  موقف ثالث ي�صتمد ا

من خ������الل طبيعة الواقع فيها، ودرجة حتقق 

الطموح يف عاملها الذي ات�صع، وفقد فطريته  

وب�صاطته، وت�ص������ابكت فيه الق�صايا ال�صيا�صية 

والجتماعية اإىل حد يكاد الف�صل بينها يكون 

�رصباً من العبث واللهاث وراء �رصاب خادع. 

ومن مراجع������ة الدواوين نالحظ انغما�ش 

أبرز ال�ص������عراء الذين كتبوا يف اخلم�ص������ينيات  ا

يف حم������اأة الواقع ال�صيا�ص������ي بحكم الن�ص������اط 

عالم������ي واحلزب������ي املتنوع الذي �ص������هدته  الإ

دم�صق، غري اأن الكتابة يف ال�صتينيات اجتهت 

ب�صكل مك�ص������وف نحو الواقع الجتماعي بعد 

أداء الق������وى ال�صيا�ص������ية ولكن هذا  انح�ص������ار ا

الجت������اه مل يك������ن يعني النف�ص������ال والقطيعة 

ول واإمنا اأ�ص������بح حتت جناحه  عن الجتاه الأ

بحيث ب������ات هجاء الواق������ع الجتماعي يعني 

هج������اء الواقع ال�صيا�ص������ي ب�ص������ورة �ص������منية، 

ن تراجع الواقع الجتماعي يف دم�ص������ق يف  لأ

اأواخر اخلم�صينيات كان ب�صبب تراجع الواقع 

ال�صيا�ص������ي بعد اأن انتهى امل�رصوع ال�صيا�ص������ي 

اإىل الندحار، واأ�ص������بح اأهل دم�صق من�صغلني 

بهموم احلياة اليومية مدركني اأو غري مدركني 

أ�صبابها ومولداتها ال�صيا�صية. ا

ففي مرحلة مابني احلربني حظيت دم�صق 

خرى بوبل ال�صعر،  اأكرث من العوا�صم العربية الأ

ويكاد الوجه ال�صيا�ص������ي يطغى فيه على �صائر 

خرى،  ول�ص������يما ما يت�صل  وجوه املو�ص������ور الأ

بالبعد الن�ص������ايل �صد ال�ص������تعمار الفرن�صي، 

بدءاً من وقوع فجيعة الحتالل وانتهاء بطرده 

ومروراً بر�ص������د فظائع������ه، وا�ص������تلهام القيم 

الكفاحي������ة يف مقارعته، فحني وقعت الواقعة 

ووطئت اأقدام غورو ثرى مي�صلون اهتز وجدان 

ال�ص������اعر خري الدين الزركل������ي، وقد وجد يف 

 �صع�صع �صخور 
ً
هذا احلدث زلزالً وانهيارا 

أ�صباب  قا�ص������يون، وردم ينابيع بردى، متلم�صاً ا

هذا ال�صقوط يف ال�صعف والوهن والن�رصاف 

عداء، وهذه القراءة  عن ال�صتعداد ملواجهة الأ

واإن كانت تدخل يف �صياق تاريخي حمدد،  اإل 

أنها قراءة مفتوحة عل������ى الزمن العربي كله،  ا

وقد طفت عليه �ص������وداوية النحالل والتف�صخ 

والت�صظي، وكلها مفردات تتماهى مع ال�صعف 

املولد للهزمية وال�ص������قوط يقول  الزر كلي يف 

�صقوط دم�صق بيد الفرن�صيني: 
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ت��ك��ي��د ك����ي����ف  ل����ل����ح����دث����ان  اهلل 

ب����ردى ي��غ��ي�����س وق��ا���س��ي��ون ييد

ب���ل���د ت������ب������واأه ال�������س���ق���اء ف��ك��ل��م��ا

ق�����دم ا����س���ت���ق���ام ل����ه ب����ه جت��دي��د 

دروا وم��ا  قاطنيه  عريكة  الن��ت 

م��ن��ك��ود  م����ع����ذب  ال�����س��ع��ي��ف  اأن 

واإمن��ا ال�سعيف  احل��ج��ج  ماتنفع 

ح�����ق ال�����ق�����وي م�����ع�����زز م���ع�������س���ود

واتكاء على الواقع يوؤ�ص�ش ال�صاعر الزركلي 

لروؤية م�ص������تقبلية اإذ لخيار من اأجل النهو�ش 

واإثبات الذات �صوى القوة واملواجهة مهما كان 

الثم������ن، فاملقاومة هي منط������ق الوجود ومالذ 

البقاء. يقول الزركلي مربزاً جدلية ال�ص������عف 

رادة :  والقوة املوؤ�ص�صة على عامل الإ

اأم��ة فا�ست�ساطت  امل��راج��ل  غ��ل��ت 

ع����رب����ي����ة غ�������س���ب���ا وث���������ار رق�����ود 

ال��دي��ار ومالها ت��ذود ع��ن  زحفت 

م���ن ق����وة ف��ع��ج��ب��ت ك��ي��ف ت���ذود 

ول���ق���د راأي�������ت ج��م��وع��ه��ا وث���اب���ة 

ل��و ك��ان ي��دف��ع ب��ال�����س��دور حديد

ومث������ل هذا الفهم عك�ص������ه اأحمد �ص������وقي 

وقد ج�ص������د خلود معنى املقاومة يف قرب بطل 

مي�ص������لون يو�صف العظمة بحيث ي�صبح البطل 

واملكان متعادلني يف الدميومة التي عك�ص������تها 

رح������ب. يقول  )م������ا( املنفتحة عل������ى املدى الأ

اأحمد �صوقي وقد وقف بروحه اأمام جدار قرب 

العظمة لريى فيه روعة ال�صمود الدم�صقي: 

���ُت ِج������داَر َق���ٍ� ذُك����ُر م���ا َح���ييِّ ����اأَ �����سَ

����َق َرِك��������َب ال����ِرم����اال ِب����ظ����اِه����ِر ِج����لَّ

���ل���وٌن ق������اَم������ت َم���ي�������سَ ُم���ق���ي���ٌم م����ا اأَ

��ب��اال ����ِد ال�����سِ �����سُ َع االأُ َِ ي���ذُك���ُر َم�������

��ج��اين ���سَ ِب����ا  َلَّ  اإِ اأَوح�������ى  َل���َق���د 

الَثكاىل ىل  اإِ ال��ُق��ب��وُر  توحي  َكما 

��َب َع��ظ��َم��ُة ال��َع��َظ��م��اِت فيِه ت��َغ��يَّ

ال���ِن���ب���اال َل�����ِق�����َي  ����ٍد  ����ييِّ �����سَ ُل  وَّ َواأَ

نَّ ُب����ن����اَت����ُه َرَف������ع������وا َم����ن����ارًا َك�����������اأَ

ِمثاال بوا  َن�سَ و  اأَ خ���ا����سِ  االإِ ِم���َن 

ومن اأج������ل حتطي������م اإرادة املواجهة التي 

رادة ال�صعب العربي  عك�صتها دم�صق كمعادل لإ

ال�ص������وري باأكمله، فاإن امل�ص������تعمر الفرن�صي مل 

يتورع عن ا�ص������تخدام طوفان الن������ار من اأجل 

أبرز ال�ص������اعر اأحمد �صوقي  حمو املدينة، وقد ا

رعونة امل�صتعمر وهو ي�صب حممه على دم�صق 

نها تعادل احل�صارة والتاريخ يف  لتدمريها، لأ

كينونتها.  وامل�صتعمر عرب هذا الفهم هو عدو 

تلك احل�صارة، وعدو ذلك التاريخ، ومن خالل 

أ ال�رصاع بني الال منتمي  ذلك ميكن اأن نق������را

واملنتمي، بني امل�ص������تعمر من جه������ة والتاريخ 

واحل�صارة من جهة اأخرى يقول �صوقي: 

��ُق ُج���رٌح َع��ل��ى ُج���رٍح َح��ن��اَن��ِك ِج��لَّ

َوُيزِهُق اجِلباَل  يوهي  ما  لِت  ُحميِّ
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َم�سيَبٍة ُك���لُّ  ِق  َِ ال����� ُل��ب��اَة  ���ًا  ���سَ

ِ� اجَلميِل َوَتخُلُق َتبلى َعلى ال�سَ

ًة َن�����س��ي��ِت ن����اَر ال��ب��اِط�����س��َن َوَه�����زَّ اأَ

نَّ روم���ا ُت���َرُق َع����َرِت ال���َزم���اَن َك����اأَ

��واَظ��ه��ا ��َل��ه��ا َوَد������سَّ ���سُ ر���سَ َرع���ن���اَء اأَ

اأَح��َم��ُق  رَع���ُن  اأَ التاريِخ  ُح��ج��َرِة  يف 

وهكذا اأخذت دم�ص������ق - فيما تال معركة 

مي�ص������لون التي اختزل������ت يف تاريخيتها معاين 

الرف�ش _ بعدها املقاوم، وهو بعد ي�ص������تمد 

ن�ص������غه من حرك������ة التاريخ، حت������ى بات ذلك 

الرابط بني املا�صي املجيد واحلا�رص املنتف�ش 

�صاءة  على عوامل القهر والفناء، ومثل هذه الإ

قدمها ال�صاعر العراقي معروف الر�صايف يف 

ق�ص������يدة نحا فيها منحى درامياً اعتمد فيه 

لغة احللم،  فاإذا دم�ص������ق فيما راأى تلك الفتاة 

�ص������رية وقد احت�صد اأبطال التاريخ  اجلميلة الأ

العربي حولها منت�ص������ني �ص������يوفهم يف  �صاحة 

عداء لتنتهي  املقارعة،  وق������د ماجت بجند الأ

هذه املواجهة بتحرير دم�صق وقد جلاأ ال�صاعر 

اإىل ا�صتح�صار املا�صي كمخزون معنوي ليوؤكد 

ا�ص������تمراره يف احلا�������رص، اإن������ه تل������ك الطاقة 

املحفزة اإىل   احلرية، وهذه الطاقة هي ذلك 

الفعل الن�ص������ايل املتوا�ص������ل الذي ا�ص������تمر يف 

أرواح اأبطال الثورات املتعاقبة الذين �ص������نعوا  ا

ا�صتقالل �صورية.  يقول الر�صايف: 

عندي حديث عن دم�سق فاأن�ستوا

خيالها طيف  اليوم  راأي��ت  فلقد 

���س��اه��دت��ه��ا وال���ُغ���ّل ن��اه��ز ُق��رط��ه��ا

َخلخالها على  م�����س��دود  وال��ق��ي��د 

اأط��راف��ه��ا يف  ال��ن��ظ��رات  تر�سل  اإذ 

ق��ائ��م بحيالها ه��ن��د  اب���ن  ح��ي��ث 

بيمينها واق�����ف  ع��ب��ي��دة  واأب������و 

ب�سمالها جت��اه��ه  ال��ول��ي��د  واب����ن 

و���س��ي��وف��ه��م ب���اأُك���ّف���ه���م م�����س��ل��ول��ة

ن�سالها ��ف��ار  ���سِ م��ن  ت��ل��ه��ب  وال���ن���ار 

ع�����ادي حولها االأ ب���ّث  ���س��اح��ة  يف 

ُزَم��������رًا ت����وج ب��خ��ي��ل��ه��ا ورج��ال��ه��ا

جبينها ف��وق  واحل���زن  �ساهدتها 

خالها م��ن  ف��وق��ه  ����س���وادًا  يحكي 

ل�سانها امُل�����س��اب  عقد  وق��د  ت��رن��و 

حالها بنطق  م�سيبتها  ف�سكت 

جمالها بغ�ّس  اأزرى  العدى  َج��ور 

ج��ال��ه��ا ب���ع���ّز  اأزرى  وم����ا  ف�����ذوى 

ول��ق��د ���س��م��ع��ت اأب����ا ي��زي��د ه��ات��ف��ًا

ب��ق��ال��ة ُده�������س ال���ع���دى ب��اآل��ه��ا

جمالها َط���رّي  يف  َلظاكم  ��وا  ��بُّ ���سُ

بجمالها ج��ال��ه��ا  اف��ت��دي��ت  اإين 

ها نف�سُ امَل����َذّل����ة  ت���اأب���ى  ح����ّرة  ه���ي 

وال��ده��ر اأج��م��ُع َع���ّي ع��ن اإذالل��ه��ا

حولها اأر�سًا  بال�سيف  انتحى  ثم 

مثالها خطوط  بها  فخّط  َجَلدًا 
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وغ����دا ب���ه ����ِب���ًا ع��ل��ى اأغ��ال��ه��ا

تثالها م��ن  ال��رج��ل  قيود  وعلى 

َف���َع���ل���ت ب��ق��ام��ت��ه��ا وف����ك اأ����س���اره���ا

عقالها وث��ي��ق  م��ن��ق��ط��ع��ًا  وان���ب���ّت 

و�سيوفهم بها  ثْاثتهم  وا  فم�سَ

��ْك��َن ك��االك��ل��ي��ل ف���وق َق��ذال��ه��ا ��بيِّ ���سُ

ف���ك���اأمن���ا ه���ي َق���ْي���ل���ة ق���د اأب�����ررت

اأقيالها ُظ��ب��ى  ال��ل��وام��ع م��ن  ت��ت 

ه��ذي ه��ي ال��روؤي��ا وه��ل تعب�ها

ب��ا���س��ت��ق��ال��ه��ا ت���ف���وز  دم�����س��ق  اإاّل 

ويف مرحلة مابعد ال�صتقالل ول�صيما يف 

بداية اخلم�ص������ينيات اأخذت عالقة ال�ص������اعر 

أ�صلفنا تحورت  بدم�ص������ق عدة اجتاهات كما ا

بني الرف�ش املطلق والقبول املطلق والواقعية 

الرباغماتية. فتداخل يف وجه املدينة ال�صيا�صي 

والجتماعي وطفت على ال�ص������طح �ص������وداوية 

ال�صعور بال�صياع والدمار والغربة.

أ�صكال  وقد ا�صتطاع ال�صاعر اأدوني�ش جمع ا

الغربة يف �ص������ياق واحد، اإنها غربة مطلقة يف 

حميط املدينة، حميط ال�صياع الطويل الكبري. 

)34(
يقول: 

اأ�ساأُلها – دم�سُق الجتيب 

التنقذ الغريب 

»هل مر ؟ اإن ير  

مات با�سوت هنا اأو�ِ 

�ساكٌن حيثُ  تغفو تطيُل الزف� 

يف احلقول املري�سة

يف ال�ِير الذي فر�سته الدموع 

P  P  P

لي�َس يف عيني �سيءٌ  من حياتي 

غ� اأ�سباح حزينة 

غ� اأن ال�سجر الباكي على اأر�س املدينه 

عا�سٌق ي�سكن قلبي ويغني اأغنياتي 

يامرايا ال�سياع الطويل 

ّغ�ي �سورة القمر 

ل يعد وجهها هناك 

اأم�س كنا على القمر 

فراأيناه عاريًا 

وراأيناه يف الثياب 

عقنا من النظر  و�سُ

كان وجهًا من الراب

أ�ص������باب غربته، لكنه  اإن اأدوني�������ش ليبني ا

أ�ص������بابها يجعل  يتحدث عن نتائجها، واإغفاله ا

منه������ا غربة مطلقة لتفرز غري احلزن واملوت 

�صباح، اإنها تنح الظواهر اجلميلة دللت  والأ

القبح، فحتى القمر يفقد عند الغريب معناه 

اجلمي������ل، ويتغ������ري وجه������ه احلقيق������ي، بل اإن 

أ�ص������جار املدينة كل معاين  ال�ص������اعر يجد يف ا

احل������زن، فاملدينة لتنقذ الغريب واإمنا تخمد 

أنفا�صه . ا

اأما ال�ص������اعر حممد املاغوط فقد ف�صلته 
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غربته ف�ص������اًل كلياً عن دم�ص������ق، ورغم تاأكيد 

أنها مدينت������ه، يرف�ش اأن يتعرف  خرين له ا الآ

اإليه������ا، واإمن������ا ينكرها اإن������كاراً مطلقاً، وحني 

يقنعون������ه يف النهاي������ة يتذكر دم�ص������ق، ولكنه 

أنها �صبب  يتذكرها بكل �ص������لبياتها التي نظن ا

انف�ص������اله عنها، وهذا الرتكيز على تفا�صيل 

وجه دم�صق ال�صاحب هجاء يظهر عمق الهوة 

أنه ليريد  بني ال�ص������اعر ومدينته، ويدل على ا

مهادنتها وم�صاحلتها بعد اأن عذبته وعزلته. 

 :
)35(

يقول حممد املاغوط 

اإنها دم�سقُ  

دم�س���قُ ؟ الاأعرفُ  اأماً  اأو �سقيقةً  بهذا اال�سم 

ِاأهي خزانة اأم مطرقة اأم مراآةٌ  

اإنها مدينتَك ياموالي 

مدينتي ؟ المدينة ل �سوى جيوبي 

مدينتك وطنك 

وطني ؟ الوطن ل

 �سوى هذه البقع واخلرب�سات على اخلرائط 

وهذا الدخان الذي اأنفثه من 

�سفتي كل حلظة 

بلى ياموالي 

P  P  P

بلى. بلى 

تذكرتها 

هراءات  دم�سُق املنا�سف واالأ

P  P  P

دم�سق التاأتاأة 

والب�سمات املم�سوحة بالركب وقوائم الطاوالِت

P  P  P

دم�سق الوحل، النجوم، فقاقيع احلمى 

اأ�ساء الثوار 

ا�ِبوها باحلجارة 

P  P  P

قلت لها: عط�سان يادم�سُق 

قالت: ا�ِب دموعك 

قلت لها: جوعان يادم�سق 

قالت: كل حذائي 

وماذا قلت لها 

ال�سيءُ 

ر�سفة وبكيت  اأطرقت يف االأ

ومع اأن دم�ص������ق يف اجلانب الرمزي تعني 

الوطن كل������ه يف عرف ال�ص������اعر، ف������اإن حالة 

ال�صدام الواقعية بني ال�صاعر واملدينة، ماهي 

ن العا�صمة  اإل اإ�صقاط على �صدمته بالوطن، لأ

هي واجه������ة الوطن ال�صيا�ص������ية والجتماعية 

والقت�صادية على حٍد �صواء. 

حداث الهامة، فاإن  ومن قراءة خارطة الأ

أبرز العوا�صم العربية العاك�صة  دم�صق كانت من ا

لها، فحني وقعت نك�صة حزيران حملت دم�صق 

آة احلدث الذي  وجهني تداخال على �صطح مرا

اأفرز واقعاً قا�ص������ياً ناجماً عن تداخل النهيار 
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الجتماع������ي بالنهيار ال�صيا�ص������ي، مما جعل 

ال�ص������اعر يواجه هذا الواقع مثقاًل بانك�ص������اره 

اأمام كل �صيء، فاأ�صبحت اإدانة دم�صق اختزالً 

ل�ص������خطه ومرارته، وباتت يف ال�صعر ال�صوري  

أو للعذراء  أة الت������ي ت�ص������تباح. ا منوذج������اً للمرا

التي توت ثورة ج�ص������دها فيها، اأ�صبحت يف 

�صخ�ص������ية طفل لقيط كما ي������رى علي كنعان. 

حتى ترف دم�صق اأ�صبح قاتاًل لها. وقد مثلت 

هذا املوقف – بعد نك�ص������ة 1967 – ق�صيدة 

أنهار الزبد، حيث قلّب ال�ص������اعر من  اللوؤلوة وا

أبرز  خاللها دم�ص������ق على وجوهها املختلفة، وا

�ص������ورتها الجتماعية يف اإطار �صيا�صي بعيد 

 :
)36(

هداف املرامي والأ

دم�سق توت يف طفل با ماأوى، با اأميِّ 

ينام �ستاَءه، ال كال�اعم، يف الزوايا دومنا حلمِ  

وينب�س يومه عن قطرتي حبيِّ

خمباأتن بن الثغر والهدب 

P  P  P

بدا  وي�سرخي على اجل�ِ املدمى ؛ يطرق االأ

فت�ِي كال�سذا اأنفا�سه ع� املدى الرحِب 

ويغر�س ج�سمه يف اآخر اجل�ِ الطويلِ  

واليعي بردى 

فمن البنّي اأن ال�ص������اعر يزاوج بني �صورة 

دم�صق املتعرية �صيا�صياً، و�صورة الطفل اليتيم 

الفقري الذي يج�ص������د منوذج������اً اجتماعياً من 

من������اذج املعدمني فيها.  اإن ازدواجية دم�ص������ق 

تعرب ع������ن طرف������ني متجاذبني: ط������رف ميثل 

موتها ال�صيا�ص������ي بعد النك�صة نتيجة عزلتها، 

وط������رف ميثل حالة احلرمان التي يعاين منها 

أنهار  أبنائه������ا. والواقع فاإن جمموعة )ا غالبية ا

زبد( لل�ص������اعر علي كنعان جت�ص������د ردود فعل 

اجتماعية عالية املد ))ويف ق�صائدها تتجلى 

وطاأة املعاناة التي تفور بها نف�صه. ومن �صمات 

ال�صاعر املتطورة يف ديوانه هذا ازدياد اقرتابه 

من الواق������ع مع بقاء تعلقه باملث������ال ((. وهذا 

أ�ص������ار اإليه الدكتور عمر الدقاق  املثال الذي ا

لبد له من اأر�صية �صيا�ص������ية قا�صية ت�صتطيع 

حمل التغ������ريات الجتماعي������ة وثقلها، ولهذا 

يطرح علي كنعان الثورة كحامل �ص������لب. لكن 

دم�صق تقتل ثورتها يف داخلها، اإنها توت مرة 

اأخرى يف �صورة عذراء تتاأجج �صهوتها، لكنها 

تكبتها وتقتلها يف ني�ص������ان عمره������ا. اإن ثورة 

ج�ص������د العذراء معادل للثورة احلقيقية التي 

يريدها ال�ص������اعر لدم�ص������ق لكنها ل تفجرها. 

لهذا فهي كالدالي������ة التي تدنو قطوفها، فاإذا 

يدي تبدد احلل������م اجلميل، وحل  لم�ص������تها الأ

 :
)37(

ال�صوؤم. يقول علي كنعان 

توت دم�سق يف عذراء مرومة 

خبا ني�سانها اأو كاد 

ل ت�سحك لطيف عابر قبلي لياليها 

وحن تغيب يف حلم القطاِف ثمارها 
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يدي دواليها وتداعب االأ

تفر بحلمها خلف الدجى بومه 

������ل ال�ص������اعر اأكرث يف جانب التالزم  ويف�صّ

بني ماهو �صيا�ص������ي وماه������و اجتماعي، حني 

يك�ص������ف عن غ������رق دم�ص������ق يف حميط الرتف 

والبذخ. فيبكيها، وت�ص������تيقظ يف نف�صه رغبة 

التدمري الذاتي، فيغمد �صيفها _ الذي يعرب 

عن جمدها ال�صيا�ص������ي القدمي _ يف �صدره، 

ن املدينة  أ، لأ هذا ال�ص������يف الذي عاله ال�صدا

مل تع������د ت�ص������هره للحرب. اإنه يري������د اأن ميحى 

خرى من �ص������فحة الوجود  واأن تحى هي الأ

ل�ص������عوره باملذلة، واأمله اأن ينبعث من موتهما 

طفالن يكونان بدلً منهما. طفالن هما كنزا 

ف�ص������ل، الذي لي�ش فيه  املو�ص������م وامل�صتقبل الأ

أو �صيادة ل�رصيعة الغاب، واإمنا  أو قهر ا ت�ص������لط ا

كل مافيه تطلع نحو م�ص������تقبل ي�ص������قط اأمامه 

 :
)38(

امل�صتحيل. يقول علي كنعان 

دم�سق توت من ترف والتدري 

حزان اأعماقي  فاأبكيها با اكتنزت من االأ

واأنرث فوقها زهري 

واأنرث خ�ِ اأوراقي  

 اأمللم من دمى اأطفالها كفني 

واأغمد �سيفها امل�سدوء يف �سدري 

لت�سقط اأحرف ا�سمي وا�سمها من �سفحة الزمن 

تي  ويحيا بعدنا طفان: كنز املو�سم االآ

معًا اأبدًا 

معا اأبدًا 

ومن دنياهما انت�سخت حكايا الذئب وال�ساة 

وخلف خطاهما الباأ�س 

ف ال�سموات  اأن تنهار االآ

اإن ترف دم�ص������ق هو الذي قتلها كما يرى 

نها ان�صغلت عن �صيفها بالبحث  علي كنعان، لأ

ع������ن البهرجة، لذلك ينقم عليه������ا حلبه لها، 

ن������ه يريدها عل������ى غري واقعها ال�صيا�ص������ي  ولأ

والجتماع������ي، فال�ص������اعر علي كنع������ان ربيب 

الفق������ر احلرمان ي������رى اإىل دم�ص������ق املتخمة 

اجلائع������ة املرتفة املحرومة، فيهوله اأن تنطوي 

لياليها على اآلم البوؤ�ش والت�رصد، واأن تنام كل 

يوم على ماأ�صاة الذئب وال�صاة. 

وتنطوي ال�صنوات حاملة ماجرفته �صيول 

النك�ص������ة من ماآ�شٍ ، وتتحرك جحافل الن�رص 

ول عام 1973 م،  يف ال�ص������اد�ش من ت�رصين الأ

وي�ص������حو ال�ص������عراء على وقع حوافر اجلياد 

�ص������يلة، وهي تدق �صنابكها يف قمم  العربية الأ

جبل ال�صيخ وبطاح �ص������يناء، فيعودون – وقد 

ا�صتخفت بهم ن�ص������وة الفخار – اإىل العوا�صم 

العربية التي تفجر منها  لهيب الثاأر، لي�صوغوا 

له������ا الق�ص������ائد املو�ص������اة باحل������ب واملعطرة 

بالبارود، معلنني عن فخرهم واعتزازهم بها. 

فنزار قب������اين مل يعرف احلب – كما يدعي – 

اإل يف دم�صق وحدها، ولذا راح يتيه بها كرباً، 

ويختال معتزاً وذلك حني قال: 
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))لقد �ص������افرت اإىل كل عوا�ص������م الع�صق، 

وجتولت يف كل �ص������وارع الع�صاق، ولكن �صارع 

أبو رمانة( يف مدينة دم�صق، باأبنيته املهدمة،  )ا

و�رصفاته املت�صاقطة، واأ�ص�ش اأزهاره املحرتقة، 

أ�ص������جاره التي ح�صدتها ال�ص������واريخ، اأ�صبح  وا

ن الكربياء والبطولة  اأهم �ص������ارع يف الع������امل، لأ

 وقد ك�صف نزار 
)39(

اأ�صبحت من بني �صكانه((

قباين عن هذا احلب الذي يجمعه بدم�ص������ق 

وم�رص وحمبوبت������ه اجلميل������ة يف اآن معاً حني 

 
)40(

قال: 

اأالحظت 

كم ت�سبهن دم�سق اجلميلة 

وكم ت�سبهن املاآذن 

موي  واجلامع االأ

ورق�س ال�سماح 

وخامت اأمي 

و�ساحة مدر�ستي 

P  P  P

اأالحظت 

اأنك �ِت دم�سق  

موية  بكل بيارقها االأ

.. بكل م�ساجدها الفاطمية  َِ وم�

اإن �ص������ورة املدين������ة هن������ا تعط������ي معن������ى 

التح������رر والثورة، كما حتم������ل عنا�رص جمالية 

هي مزيج من املعاين ال�ص������ابقة، م�صافاً اإليها 

جمال امل������كان، ومثل هذا ال�ص������ياق التحرري 

جنده وا�ص������عاً، لكنه تبلور بعد اجتياح بريوت 

عام 1982 فاأ�صبحت دم�صق معادلً للخال�ش 

العرب������ي يف مواجهة حمنة الدمار والقتل التي 

تعر�ش لها لبنان، ويك�ص������ف ع�صام تر�صحاين 

عن �رصورة اخلال�ش من حمنة القتل والدمار 

تلك مبنح امل�ص������اعدة لب������ريوت، كي تخرج من 

م�صتنقع التلوث و املوت. وهنا ليجد من منقذ 

اإل دم�ص������ق، وليخفى اأن املدينة �ص������من هذا 

املفهوم تعرب عن الدولة وال�ص������عب. فال�صاعر 

ع�صام تر�صحاين يرفع اإىل �صعب �صورية ممثاًل 

مل الكبري  بدم�ص������ق بطاقة دعوة م�صفوعة بالأ

ذية عن  يف اأن ي�صتطيع عزمها العربي دفع الأ

ب������ريوت – لبنان، لتتجاوز حا�������رص القتل اإىل 

 :
)41(

م�صتقبل يفي�ش باملحبة واخلري. يقول 

تعال دم�سق

فنهر العروبة ينبع منك 

تعال.. فب�وت بن التلوث 

والذبح �ساعت 

P  P  P

تعال دم�سق اغ�سلينا جميعًا 

فنحن اأمام انت�سار املحبة 

واخل� ن�سحو.

اإن وقفة ع�صام تر�صحاين اأمام باب دم�صق 

العربي تذكرنا بوقفة ال�صاعر الفل�صطيني عبد 
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الكرمي الكرمي الذي جاء اإىل دم�ص������ق مثخناً 

أن������ه يلوذ مبدينة  بج������راح النكبة مطمئناً اإىل ا

نها ت�صع يف قلبه وتخفق يف  لتخذل العرب لأ

لق اإىل العطر يقول:  كيانه عروبة جتمع الأ

خلعت على ماعبها �سبابي

واأحامي على خ�ِ الروابي 

ول يف الغوطتن هوى قدمي

تغلغل يف اأماين العذاب 

اأتنكرين دم�سق وكان عهدي

اب  ِّ بها اأالتلوح بال�

اأتنكرين ويف قلبي �سناها

واأعراف العروبة يف اإهابي 

اإنها املراجعة التاريخية التي ت�صع دم�صق 

يف موقعه������ا القومي املتقدم دائماً فال�ص������اعر 

له عهد طويل بدم�ص������ق التي ل تخون العهود 

ول تخف������ر ال������ذمم ول تلّوح ب�������رصاب الوعود 

اخلادع.

واإذا كان ح�صور دم�صق يبدو واقعياً غالباً 

أي�صاً  فاإن بع�ش ال�صعراء قد ابتنوها بالذاكرة ا

ومثل هذا البناء الذي ياأتي بال�صتح�صار جنده 

عند نزار قباين الذي يرى وطنه وهو مغرتب 

يف غرناطة، كما يرى ماآذن دم�ص������ق امل�صورة 

 )42(
فوق �صفائر غيد غرناطة  يقول: 

�سوارع غرناطة يف الظه�ْه

�سود  لوؤ االأ حقول من اللوؤ

فمن مقعدي

اأرى وطني يف العيون الكب�ْه

اأرى مئذنات دم�سق م�سورًة

فوق كل �سف�ْه

ميان والن�صال من  ويقرتن ا�صم دم�صق بالإ

نها م������ن اإجنازاته  ها هو ذا  �ص������الم لأ اأجل الإ

�صالم ثورة  ال�صاعر اإبراهيم طوقان يرى يف الإ

تبعث احلياة يف ال�ص������حراء وتحو ال�صاللة 

بالهدى فاإذا دم�صق واحدة من تلك احلوا�رص 

الت������ي ب�ص������قت يف ترب������ة التاري������خ مرتبعة يف 

قلب اأر�ش العرب الوا�ص������عة اإجنازاً رائعاً من 

�صالم يقول اإبراهيم طوقان:  اإجنازات الإ

مان �سياُء يوٌم بداجية الزَّ

وَبهاوؤه للخافقْن بهاُء

 ُيزجي الن�سيَم به هجٌ� ال فٌح

عجبًا وتب�سط ظّله �سحراُء

ويرفُّ من �سظف املعي�سة لينها

اب املاُء َِّ وي�سيل من وهج ال�

واإذا من الفو�سى نظام معجز

وقيادة و�سيادة ودهاُء

واإذا اخليام ق�سور اأماك الورى

واإذا القفار دم�سق والزوراُء

وعلى ربوع ال�سن ك�َّ فيلٌق

وباأر�س ق�سطنطن رفَّ لواُء

ًة تلك اخلوارق اإن طلبت اأدلَّ

ثبَت ال�اُق بهن واال�ِاُء

واإذا الر�ساُد من ال�سالة والعمى
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قاق تاآلف واإخاُء ومن ال�سَّ

نزل الكتاب على النبّي ممٍد

ما ي�سنع اخلطباُء وال�سعراُء

اإن دم�ص������ق يف ال�صعر العربي على امتداد 

ع�ص������وره وت������درج اأزمانه ظلت تلك ال�ص������ورة 

ن�ص������ان العربي ول�صيما يف  احلاملة حلياة الإ

مل  الع�رص احلديث، وهي �صورة تنطوي على الأ

مل معاً . والأ

غري اأن �ص������خط بع�������ش ال�ص������عراء عليها 

اأو  ال�صيا�ص������ية  باأهوائه������م  تتعل������ق  �ص������باب  لأ

خالقية ما هو اإل  مواقفهم الجتماعي������ة والأ

ن  موقف نف�صي اأكرث مما هو موقف واقعي، لأ

أو ابتعدوا عن دم�صق  ال�ص������عراء مهما اقرتبوا ا

فاإنها تبقى لديهم جميعاً مبا تلك من ر�صيد 

ح�ص������اري وتاريخ������ي املن������ارة املتاألقة يف اأخر 

النفق املظلم.

�صطمة: معظم  تهذيب اللغة: مادة مدن. واالأ  -1

ال�صيء اأو و�صطه.

اأ�صا�س البالغة: مادة دين.   -2

ل�صان العرب: مادة دين.  -3

تاج العرو�س: مادة دين.  -4

تاج العرو�س: مادة مدن.  -5

القامو�س املحيط: مادة مدن.  -6

القامو�س املحيط: مادة مدن.  -7

القامو�س املحيط: مادة مدن.   -8

املحيط 272/1.     -9

10- ل�صان العرب: مادة مدن.

11- املعجم الو�صيط: مادة مدن. 

12- القامو�ـــس املحيط: مادة دين. وهي كذلك يف 

ل�صان العرب.

13- مقدمة ابن خلدون �س 343-342.

14- جملـــة الفكـــر العربـــي، ال�صنة الرابعـــة 1983، 

ول- ت�رضين الثاين، العدد29 �س27  ت�رضيـــن االأ

من مقالة )املدينـــة معناها ون�صاأتها( د. فايز 

الهوام�ش

ترحيني. 

15- ُن�ـــرض هـــذا البحـــث يف جملـــة الفكـــر العربي، 
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دم�شـــق والثقافـــة العربيــــة

  علمينــــــا فقه العــــــروبة يا �شـــام       فــــــاأنــــــت البيــــان والــتبيــــــني

قباين  نزار  يقله  مل  الكالم  هذا  والتبيني،  البيان  دم�شق  العروبة،  فقه  دم�شق   

عبثًا، وه� الذي ي�ؤكد دائمًا: 

حقــــــــــاب    ودم�شق تعطي للعــــــــروبة �شكلها      وباأر�شهــــا تت�شكــل الأ

ن�شاب   والدهر يبداأ من دم�شق، وعندها       تبقى اللغات، وحتفظ الأ
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ه������ل كان نز�ر قب������اين حمق������اً �أم مبالغاً.. 

دم�شق ت�ش������كل وجه �لعروبة، ودم�شق حتفظ 

حقاب.. وعلى �أر�شها  ن�ش������اب و�لأ �للغات و�لأ

تكونت عظم������ة �لعروبة، وبقيت �لعظمة على 

مّر �ل�شنني. 

ل������ن نتوقف عند تاريخ دم�ش������ق �ملوغل يف 

آر�مية،  �لقدم، ول عند دورها عا�شمة ململكة �

ول عن دورها خالل �حلقبة �لكال�شيكية من 

غريقي.  �لحتالل �لروماين وقبله �لإ

�إمنا �ش������وف نتوقف، عند بع�ض �ملحطات 

�لتي �أعطت دم�شق وجهها �لعربي �حل�شاري، 

و�أعطت دم�شق

 م������ن خالل تلك �ملحطات عبقاً �إن�ش������انياً 

توزع على قار�ت �لعامل. 

�أولً: هن������اك وهم تاريخي �ش������ائع، يزعم 

مروجوه �أن بالد �ل�ش������ام، كانت بيزنطية و�أن 

�لعر�ق كان فار�ش������ياً �شا�ش������انياً وبالتايل فاإن 

أقبلو�  �أ�شحاب هذ� �لزعم يقولون �إن �لعرب �

من �شبه جزيرتهم حمتلني لل�شام و�لعر�ق. 

و�لتاريخ �ملو�ش������وعي يوؤكد �أن �لبيزنطيني 

كانو� طبقة حاكمة حمتلة يف بالد �ل�شام، �شاأن 

�ل�شا�شانيني 

يف �لعر�ق. كما توؤكد �لدر��شات �لتاريخية 

�شليني كانو�  �ملوثقة �أن �ش������كان تلك �لبالد �لأ

يتاألف������ون من �لقبائل �لعربي������ة، ومن �ل�رسيان 

�ش������بق  ر�مي������ني ومن بقايا �حل�ش������ار�ت �لأ �لآ

�شوريني. كالآ

و�لقبائل �لعربي������ة كانت متتد حتى منابع 

دجلة و�لفر�ت، وعرف������ت هذه �لبالد ممالك 

نباط،  عربية �رسف������ة،: جندب، �حل�������رس، �لأ

�لتدمريون، �ملناذرة، �لغ�شا�شنة، وبع�شها يعود 

ول قبل �مليالد. لف �لأ �إىل �لأ

أ�ش������ماء �لقبائل  كما يحفظ لن������ا �لتاريخ �

�لعربي������ة �لتي كانت ت�ش������كن �ل�ش������ام و�لعر�ق 

مث������ل بكر وتغلب وم�������رس وربيعة وتنوخ وخلم 

وج������ذ�م ومنري وكل������ب وكالب و�ش������و�ها وكان 

�شعر�ء �جلاهلية يرتددون على �ل�شام و�لعر�ق 

ميدحون ملوك �ملناذرة و�لغ�شا�شنة، ويف طليعة 

هوؤلء �لنابغة �لذبياين وح�ش������ان بن ثابت وهو 

�شاحب �لقول �مل�شهور يف �لغ�شا�شنة: 

ن����ادم����ت����ه����م  ع���������ص����اب����ة  در  هلل 

ول الأ ال����زم����ان  يف  ب��ج��ل��ق  ي���وم���ًا 

عليهم الربي�ص  ورد  من  ي�صقون 

ال�صل�صل بالرحيق  ي�صفق  ب��ردى 

اأح�صابهم  كرمية  ال��وج��وه  بي�ص 

ول ال���ط���راز الأ ن�����وف م���ن  ���ص��م الأ

وعمرو بن كلثوم، وعدي بن زيد، كما ترد 

أ�شماء �ملدن و�لقرى �لعربية يف �ل�شام و�لعر�ق  �

يف �ش������عر هوؤلء �ل�شعر�ء،مما يعترب دلياًل على 

�لوجود �لعربي دميوغر�فيا وثقافيا قبل �لفتح 

�شالمي بقرون عديدة.  �لإ

وقد �ش������هدت دم�شق يف تلك �لقرون حدثاً 

همية هو �نت�ش������ار �مل�ش������يحية، وكان  فائ������ق �لأ
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لدم�ش������ق دور حموري يف ه������ذ� �مليد�ن، وهي 

�لت������ي ��ش������تقبلت بول�ض �لر�ش������ول، وهي �لتي 

�ش������اهمت يف �نت�شار �مل�شيحية بني �شكان بالد 

آر�ميني �أ�شبحو� يدعون  �ل�ش������ام من عرب، و�

بال�رسيان بعد �عتناقهم �مل�شيحية. 

ثاني������اً: كان فت������ح �لعرب �مل�ش������لمني لبالد 

جنبية  �ل�ش������ام حترير�ً له������ا من �ل�ش������يطرة �لأ

وروبية �ملتمثلة بالبيزنطيني وقبلهم �لرومان  �لأ

غريق.  و�لإ

وكان������ت معرك������ة �لريم������وك مبثاب������ة �لرد 

�حلا�شم �لذي �أعاد لل�رسق كر�مته بعد �حتالل 

أوروب������ي طويل، وهذه �ملعركة ر�ش������مت تاريخ  �

�لبالد ب�شورة نهائية و�أعادت �لعتبار ل�شائر 

�أطر�ف �لرتكيبة �ل�شكانية �لتي ت�شكل �لبالد.

ومل تكن دم�شق غريبة على �لعرب �مل�شلمني 

�لفاحتني، ومل يكونو� غرباء عنها، وهي �ملدينة 

�لتي ي�ش������كل �لعرب جزء�ً هاماً من ن�ش������يجها 

�شالم. �لدميوغر�يف قبل �لإ

أ�شا�شية يف »رحلة �ل�شتاء  وقد كانت حمطة �

أبناء قري�ض يعرفونها متام  و�ل�ش������يف« وكان �

�ملعرفة. 

وخالل ن�ش������ف قرن  )وهي فرتة ق�شرية 

جد�ً يف عمر �لتاريخ و�ل�شعوب( تغدو دم�شق 

كرب دولة عربية عرفه������ا �لتاريخ،  عا�ش������مة لأ

ويقول عنها �جلاحظ: دم�شق عا�شمة �لدولة 

عر�بية،  �لعربية �لأ

 فقد كانت دم�شق حا�رسة مزدهرة ت�رسب 

ن�شانية،  جذورها عميقاً يف تاريخ �حل�شارة �لإ
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وكانت يف �لوقت نف�ش������ه عل������ى طرف �لبادية 

�لتي تعّج بالقبائل �لعربية، وهي �لقبائل �لتي 

كر�شت �رسيعاً

طر�ف،   قي������ام تل������ك �لدولة �ملرت�مي������ة �لأ

ول  و�لت������ي بلغت مع نهاية �لق������رن �لهجري �لأ

حدود جب������ال �لبرينيه غرباً و�ل�ش������ني �رسقاً، 

ممتدة على ثالث قار�ت مب�شاحة تقارب /20 

مليون كم2/ وكانت تد�ر

 مركزياً من دم�ش������ق عا�شمة تلك �لدولة 

مرب�طورية �لعظمى،  �لكربى �لتي �أخذت �شكل �لإ

و�لتي �ألغت وقّزمت �أكرب �إمرب�طوريتني قبلها: 

�لرومان و�لفر�ض �ل�شا�شانيني. 

ولعل �ش������وقي قد عرب عن ه������ذ� �لمتد�د 

حينما قال: 

ك��ان��ت طليطلة مل���ا  ل���ول دم�����ص��ق 

ب��غ��دان ال��ع��ب��ا���ص  ببني  زه���ت  ول 

أو�خ������ر �لقرن  يف تل������ك �لف������رتة.. �أي يف �

ول كان������ت دم�ش������ق ق������د �زد�دت  �لهج������ري �لأ

أي������ام �لوليد  موي � عظمتها ببن������اء �جلامع �لأ

أيام �لوليد كانت �لدولة  �بن عب������د �مللك، ويف �

ي و�متد�دها  �لعربية يف �أوج ��شتقر�رها �ل�شيا�ش

�جلغر�يف، وتطورها �لعمر�ين، وما يعنينا يف 

هذ� �ملجال �أولً هو �جلانب �لثقايف �ملت�ش������ل 

بالتعريب و�للغة �لعربي������ة وعلومها �ملختلفة، 

جناز�ت يف  أب������رز �لإ وميكنن������ا �لوق������وف على �

مثلة �لتالية:  �لأ

د�ر�ت و�لدو�وي������ن، وم������ا  1 – تعري������ب �لإ

يت�ش������ل بذلك من �إع������د�د �ملوظفني �ملدربني 

�لذي������ن قامو� بنق������ل �ملر��ش������الت و�ملعامالت 

أثر  �ملختلفة �إىل �للغة �لعربية، ومبا لذلك من �

د�رة �ملختلفة.  حا�شم يف جمالت �لإ

2 – تعريب �لنقود وذلك ب�ش������ك عمالت 

جديدة بكتابات عربية و�ش������هاد�ت �إ�شالمية، 

أثر ذلك يف �جلو�نب �ملعنوية و�لقت�شادية،  و�

وتكري�������ض �لتميز و�ل�ش������تقالل، وتعزيز هيبة 

�لدولة. 

3 – ويت�ش������ل بتعري������ب �لنق������ود تنظي������م 

ن�ش������طة  �ل�رس�ئ������ب ومعامالت بيت �ملال و�لأ

�لقت�ش������ادية م������ن زر�ع������ة وخ������ر�ج وجتارة 

�ش������المية، وباللغة  وفق تعليم������ات �ل�رسيعة �لإ

�لعربية. 

 4 – وقبل كل ذلك حملت �لفتوحات معها 

�ش������المية، و�لل�شان �لعربي  روح �حل�ش������ارة �لإ

�ملبني �لذي هو لغة �لقر�آن �لكرمي، فاأ�شبحت 

هذه �ل�شعوب تت�ش������ابق �إىل تعلم �للغة �لعربية 

بد�ع فيها.  ودر��شتها و�لإ

ولعل عبار�ت نز�ر قباين �ملخت�رسة تلخ�ض 

هذه �لر�شالة �حل�ش������ارية حول قو�فل �لفتح 

�لتي قال فيها: 

عن ال�رسايا الزاهية

حتمل من دم�صق يف ركابها 

ح�صارة وعافية



دم�شـــق والثقافـــة العربيــــة

283 العــــــدد 532 كانــــ�ن الثانـــــي 2008

أ�ش������ماء  وهكذ� �أ�ش������بحنا فيما بعد، جند �

�لعلم������اء �لكب������ار يف �ش������تى جم������الت �ملعرفة 

أ�ش������ماء مدن مثل: �لبخاري، �لرتمذي،  حتمل �

�لتربيزي،  �ل�شري�زي،  �لتلم�شاين،  �شفهاين،  �لأ

�ل�ش������اطبي،  �لقرطبي،  �لق������ريو�ين،  �لكابلي، 

�له������روي، �لبلخ������ي، �لكرماين، �ل������ر�زي، �إىل 

جانب �ملدن �لعربية �ل�شميمة، وذلك يف �إنتاج 

ماليني �لكتب �لتي بقي منها بعد كل �لكو�رث 

و�لنكبات قر�بة �ش������تة مالين خمطوط باللغة 

�لعربية موزعة يف �أنحاء �لعامل. 

ثالثاً: و�إذ� كان وه������ج �لثقافة �لعربية يف 

أي������ام �لوليد يف �لقرن  دم�ش������ق قد بلغ ذروته �

ول للهج������رة، ف������اإن هذ� �لوه������ج �نتقل �إىل  �لأ

�أق�ش������ى �لغرب مع �لفتى �ملغام������ر �لعجائبي 

ندل�ض نخلة  »�ش������قر قري�ض« �لذي زرع يف �لأ

�لعروب������ة ثقافة وفك������ر�ً وعمر�ناً وح�ش������ارة، 

وبل������غ هذ� �لوهج ذروته خ������الل �لقرن �لر�بع 

�لهجري

أيام عبد �لرحم������ن �لنا�رس و�بنه �حلكم  � 

�مل�ش������تن�رس ب������اهلل، ومل يك������ن ه������ذ� �لوهج �إل 

ألقاً من �مل�رسق  �متد�د�ً لوهج دم�شق �ملتدفق �

ندل�ض  عرب �لر�شالة �حل�شارية �لرفيعة وكان �لأ

ج�رس �لعبور �لذي �ش������نع فيما بعد ما ي�شمى 

ع�رس �لتنوير يف �أوروبا بدء�ً من �لقرن �ل�شاد�ض 

ع�رس �مليالدي. 

موي  و�إذ� كانت دم�شق تُزهى بجامعها �لأ

�لفريد، ف������اإن قرطبة تفخ������ر بجامعها �لذي 

م������ر�ء و�خللفاء،  يحمل ب�ش������مات عدد من �لأ

وما ي������ز�ل حتى �ليوم قبل������ة �لعمارة �لباذخة 

و�لفن �لرفيع. 

ويف تل������ك �ملرحلة، ويف منت�ش������ف �لقرن 

�لثال������ث للهجرة، ح������اول �خلليفة �لعبا�ش������ي 

»�ملت������وكل عل������ى �هلل« �أن ي�ش������تعيد �ش������يئاً من 

�حل�شور �لعربي خلالفته يف بغد�د و�شامر�ء، 

فم������ا كان من������ه �إل �أن قرر �لع������ودة باخلالفة 

�إىل دم�ش������ق، وجاء معه �ش������اعره �لفذ »�لوليد 

�لبحرتي« �بن بالد �ل�شام يف منبج، ويف دم�شق 

أن�شد ق�شيدته �خلالدة:  �

ب��ردا اإذا  »داري���ا«  ليل  يف  العي�ص 

وال���راح منزجها ب��امل��اء م��ن ب��ردى

حما�صنها اأب��دت  فقد  دم�صق  اأم��ا 

وف��ى لك مطريها مبا وعدا وق��د 

بلد م���ن  ال��ع��ن  ت  م�����أ اأردت  اإذا 

البلدا ي�صبه  وزم����اٍن  م�صتح�صن 

ولكن جتربة �ملتوكل مل يكتب لها �لنجاح. 

ندل�شي لدم�شق �لعروبة،  ولعل �لمتد�د �لأ

كرث تاأثري�ً  و�لذي ��ش������تمر ثمانية قرون، هو �لأ

ن�ش������انية ومعارفها  يف تطوي������ر �حل�ش������ارة �لإ

�ملتنوعة، هذ� �لمت������د�د �لذي برز يف ظالله 

�أعالم خالدون مثل: 

 �ب������ن م�������رّسة، وم�ش������لمة �ملجريطي، و�بن 

أبن������اء ُزهر، و�بن زيدون،  ر�ش������د، و�بن حزم، و�
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كرب حميي �لدين بن  و�لزهرو�ي، و�ل�ش������يخ �لأ

�ش������بيلي،  عربي، و�بن �لبيطار، و�بن �لعو�م �لإ

ومئات �شو�هم، 

أثره �حلا�ش������م يف م�ش������رية   كان لكل منهم �

�لفكر �لب�رسي، وخا�ش������ة �بن ر�شد يف ميد�ن 

�لفل�ش������فة و�لتاأوي������ل و�لتعددي������ة، و�لزهرو�ي 

يف �لط������ب، و�ب������ن عربي يف �لت�ش������وف. هذه 

خر  �حل�ش������ارة �ملت�ش������احمة �ملرنة �ملعرتفة بالآ

أ�ش������ا�ض متني يق������ول: »ل �إكر�ه  و�لقائمة على �

يف �لدين« 

حد�ث  ر�بعاً: وتعود دم�ش������ق �إىل و�جهة �لأ

يف فرتة حروب �لفرجنة �لتي ت�شميها �ملر�جع 

وروبية »�حلروب �ل�شليبية« ويكفي دم�شق  �لأ

بطال  �لعريقة فخر�ً �أن تر�بها ي�شم �أ�رسحة �لأ

�لثالثة

 لتلك �حلروب وهم: 

- نور �لدين �لزنكي

يوبي - �شالح �لدين �لأ

- �لظاهر بيرب�ض

بطال �لثالث������ة �لذين مّثلو� ذروة  هوؤلء �لأ

للع������دو�ن �لفرجني و��ش������تطاعو�  �لت�ش������دي 

بحكمته������م توحيد �ل�ش������فوف، وتعبئة �لقوى، 

وحتطيم جربوت �لعدو�ن. 

أياٍد بي�شاء  ولكل من هوؤلء �لعظماء �لثالثة �

يف دم�شق من �جلو�نب �لعمر�نية و�لقت�شادية 

و�لعلمية و�لتعليمية، وتقرتن با�ش������م كل منهم 

مباٍن خمتلفة كاملد�ر�ض و�حلمامات و�ملكتبات 

و�خلانقاه������ات و�لبيمار�ش������تانات، وذلك رغم 

�لن�ش������غال باجلهد �لع�ش������كري �لكبري �لذي مل 

يثنهم عن �مل�رسوع������ات �لعمر�نية و�لتعليمية، 

آثارهم حية �شاهدًة على عظمة تلك  وما تز�ل �

�ملرحلة. 

ومن �ملهم جد�ً هنا �أن ن�ش������ري �إىل دور تلك 

�ملوؤ�ش�ش������ات �لتعليمية يف حفظ �للغة �لعربية 

و��ش������تمر�رها وغناه������ا يف مي������د�ن �ملوؤلفات 

�ملتنوعة، ويف ذلك رد حا�ش������م على من يحاول 

�ش������ول �لعريقة له������وؤلء �لرجال  �لنب�ض يف �لأ

أنهم مل يكونو� من �لعرب، وكاأن  ظهار � بطال لإ �لأ

أو �شكل �لوجه.  مور تقا�ض بلون �لدم، � �لأ

خري  ول و�لأ - �إن �لثقاف������ة هي �ملعي������ار �لأ

يف �لنتماء، وقد كان������ت �لثقافة �لعربية هي 

�ملظلة �لو��شعة 

أبناء �لبالد  �لتي يحتمي بها كل مو�طن من �

�شالمية �ل�شمحة �لتي  يف �إطار �حل�ش������ارة �لإ

تنطلق من قول ر��ش������خ مبني: »�دُع �إىل �ش������بيل 

رب������ك باحلكمة و�ملوعظة �حل�ش������نة وجادلهم 

بالتي هي �أح�شن«.

وهكذ� �شكلت تلك �ملر�حل �شياجاً دفاعياً 

عن �لبالد باملعنى �ل�ش������رت�تيجي و�لع�شكري، 

كما �ش������كلت �ش������ياجاً ثقافي������اً معرفياً قدمت 

عالم يف جمالت  �لبالد من خالله مئ������ات �لأ

�لعلم و�لتاأليف �ملو�شوعي. 
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�إن نزيف �حل������روب �لعدو�نية �لتي د�مت 

قرن������ني م������ن �لزمن: �لث������اين ع�������رس و�لثالث 

ع�������رس للمي������الد، مل يتمكن م������ن هزمية �لروح 

نهاك  مة، على �لرغ������م من �لإ �حل�ش������ارية لالأ

و��ش������تنز�ف �ملو�رد، وبقيت �لروح �لعربية يف 

ألقه������ا ووهجها وعطائه������ا، ويكفي ذكر �أمثلة  �

أ�ش������ماء �ملباين و�ملد�ر�������ض و�ملكتبات  لبع�������ض �

يوبية  �لت������ي تعود �إىل �لع�ش������ور �لزنكي������ة و�لأ

و�ململوكية، نعرف مدى ما خلفته تلك �حلقب 

رغم فد�حة �حلروب: 

- �لبيمار�شتان �لنوري

- د�ر �حلديث �لنورية

- �ملدر�شة �لعدلية 

- �ملدر�شة �لتابكية

- �ملدر�شة �لنا�رسية

- �ملدر�شة �لظاهرية ومكتبتها

- �ملدر�شة �جلقمقية

- �ملدر�شة �جلوهرية

�إىل جان������ب ع�رس�ت �ملب������اين �ملتميزة من 

جو�مع ومد�فن وحمامات و�شو�ها. 

خام�ش������اً: يف �لعهد �لعثم������اين �لذي �متد 

أربعة قرون، برزت دم�ش������ق كمحطة رئي�ش������ية  �

هامة على طريق �حلج و�أخذت ��ش������مها »�شام 

�رسيف«. وكانت قو�ف������ل �حلج على قدر كبري 

همية من �لأ

 دينياً و�جتماعياً و�قت�شادياً و�أمنياً، وكان 

و�يل دم�ش������ق م�ش������وؤولً عن تنظيم �أمور هذه 

�لقو�ف������ل وحمايتها من قطاع �لطرق، وتاأمني 

متوينها و�ش������المتها و�ش������ولً �إىل �حلج وعودة 

منه. 

نها  وقد كانت قافلة �حلج �شخمة جد�ً لأ

مرب�طورية  متثل �لمتد�د �جلغ������ر�يف لتلك �لإ

طر�ف من �لد�نوب حتى �ملحيط  �ملرت�مية �لأ

فريقي و�شبه �جلزيرة  �لهندي، و�ل�ش������مال �لإ

�لعربية، 

�متد�د�ً على ثالث قار�ت.

كما �أفادت دم�شق من �ل�شتقر�ر �ل�شيا�شي 

يف تطوير جتارتها على طرق �لقو�فل �لتجارية 

�لعاملية، 

حتى فتح قناة �ل�شوي�ض �لذي جعل �لطريق 

�لتج������اري �لعاملي بحرياً، فاأفقد بالد �ل�ش������ام 

�لكثري جد�ً من دورها �لقت�شادي �لعاملي. 

وحتتفظ دم�ش������ق ببع�ض �ملعامل �لعمر�نية 

أبرزها �لتكية  �جلميلة من تلك �لف������رتة، ومن �

�ل�شليمانية وعدد من �جلو�مع، وق�رس �لعظم، 

أ�ش������عد با�شا، و�ش������وق �حلميدية و�شوق  وخان �

مدحت با�شا، 

ويف �لف������رتة �ملتاأخ������رة �خل������ط �حلديدي 

�حلجازي. 

وو�ش������ل �إىل دم�ش������ق يف بد�ي������ات �لع�رس 

�لعثم������اين �مل������وؤرخ �ملغربي »�ملّقري« �ش������احب 

ندل�ض �لرطيب«  »نف������ح �لطيب من غ�ش������ن �لأ
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ويتح������دث عنه������ا يف مقدمة كتاب������ه باإعجاب 

�شديد فيقول: 

»دم�ش������ق �ل�ش������ام، ذ�ت �حل�ش������ن و�لبهاء 

و�حلياء و�لحت�ش������ام، و�لغوط������ة �لغناء، وهي 

�ملدين������ة �مل�ش������تولية عل������ى �لطب������اع، �ملعمورة 

�لبقاع«.

ن��زل��ن��ا ب��ه��ا ن���ن���وي امل���ق���ام ث���ث��ة 

فطابت لنا حتى اأقمنا بها �صهرا

أينا من حما�ش������نها ما ل ي�ش������توفيه من  ور�

تاأنق يف �خلط������اب، فاجلامع �جلامع للبد�ئع 

لباب: يبهر �لفكر، و�لغوطة ت�شحر �لأ

قال يل: �صف دم�صق موىل رئي�ٌص

واح��ت�����ص��ام��ه ج���ّم���ل اهلل خ��ل��ق��ه 

قطر و�صف  يف  الل�صان  َك��لَّ  قلت: 

�صامه ال��ب�����ص��ي��ط��ة  وج��ن��ة  يف  ه���و 

ويرى �ملّقري يف دم�شق �شورة بلده تلم�شان 

يف �أقا�شي �ملغرب فيقول: 

قط������ار �جلليلة  »وعن������د عودت������ي لتلك �لأ

خطار، تفاءلت بالعودة  و�شاف �لعظيمة �لأ �لأ

�إىل �أوطان يل بها �أوطار، �إذ �لت�ش������ابه بينهما 

زهار«:  نهار و�لأ قريب يف �لأ

ال�����������ص�����احل�����ي�����ة  وردت  مل�����������ا 

ح��������ي��������ث جم��������م��������ع ال����������رف����������اق

و����ص���م���م���ت م�����ن اأر�����������ص ال���������ص����اآم 

ن���������ص����ي����م اأن�������ف�������ا��������ص ال�������ع�������راق

اأح����������ب  ومل�������������ن  يل  اأي��������ق��������ن��������ت 

ب������ج������م������ع �������ص������م������ل وات���������ف���������اق

ومل يك������ن �ملّق������ري �أول معج������ب بدم�ش������ق 

و�جلغر�في������ني  �لرّحال������ة  ف������كل  وغوطته������ا، 

جانب �لذين  و�لبلد�نيني �لعرب و�مل�شلمني و�لأ

ز�رو� دم�ش������ق فتنو� به������ا، وكتاباتهم معروفة 

ومدونة ومن�ش������ورة، ومن �أجمل تلك �لكتابات 

أبو بكر نزيل بالط �شيف  ما قاله �خلو�رزمي �

�لدولة: 

أربع: غوطة دم�شق، و�شغد  »جنان �لدنيا �

بلّة، وقد  �شمرقند، و�ِش������عب ّبو�ن، وجزيرة �لأُ

أيتها كلها و�أف�شلها دم�شق«.  ر�

أي�ش������اً يزورها  ومن بالط �ش������يف �لدولة �

�ل�شاعر �ل�شنوبري فيقول: 

ل�صاكنيها دم�����ص��ق  دن���ي���ا  ���ص��ف��ت 

ف��ل�����ص��ت ت����رى ب��غ��ر دم�����ص��ق دن��ي��ا

ت��ف��ي�����ص ج�������داول ال���ب���ّل���ور ف��ي��ه��ا 

خ�������ل ح�����دائ�����ق ي���ن���ب���ن و���ص��ي��ا

ت����ع����د خ�����دًا ت����ف����اح����ة مل  ف����م����ن 

ث���دي���ا ت����ع����د  رم������ان������ة مل  وم��������ن 

وجند كتابات مماثلة لدى �بن جبري و�بن 

دري�ش������ي و�جليالين  بطوطة و�مل�ش������عودي و�لإ

وبدر �لدين �حللبي و�ل�ش������فدي و�بن �ل�شائغ 

�حلنفي و�لب������دري و�ل�ش������يخ �ملارديني وعبد 

�لغني �لنابل�شي، وكثريين �شو�هم. 

�شاد�ش������اً: �ش������هدت دم�ش������ق تقلبات �لقرن 
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�لع�رسي������ن: ��ش������محالل �لدول������ة �لعثماني������ة، 

�ل�ش������تعمار �لفرن�ش������ي، �ل�ش������تقالل، نكب������ة 

فل�شطني و�أثرها يف �حلياة �لعربية وتفاعالتها 

و��شتعادت دم�ش������ق مكانتها عا�شمة �شيا�شية 

للجمهورية �لعربية �ل�شورية. 

قدمت دم�ش������ق �أمثلة �شارخة يف �لوطنية 

أبرزها  وحف������ظ �ل������ذ�ت �لقومي������ة، كان م������ن �

��شت�شهاد �لبطل يو�ش������ف �لعظمة �لذي �أعلن 

�أن �مل�ش������تعمر لن يدخل �لبالد �إل على جثث 

�ل�شهد�ء، كما تاألقت دم�شق 

يف �لث������ورة �لوطني������ة /1925/ وقال فيها 

�شوقي: 

اأرقُّ ب��������ردى  ����ص���ب���ا  م�����ن  �����ص�����م 

ودم�������ع ل ي��ك��ف��ك��ف ي����ا دم�����ص��ق

دم�صق ب��ن��ي  اجل����ل  ذو  ج��زاك��م 

وع�������ز ال�������������رسق اأول�����������ه دم�������ص���ُق

كم������ا قدمت مثالً ر�ئع������اً يف بطولة رجال 

من �لذين يحر�شون مبنى �ملجل�ض �لنيابي،  �لأ

و�لذين �شحو� بدمائهم �أمام وح�شية �مل�شتعمر 

�لفرن�شي عام 1945. 

أر�ش������لت �شورية جي�شها ليد�فع عن �أر�ض  و�

فل�شطني، وتعر�ش������ت لل�شغوط، و�شاهمت يف 

�ش������نع �لوحدة مع م�رس، ثم عرفت �ل�شتقر�ر 

آذ�ر 1963 وبعدها �حلركة  �ل�شيا�شي منذ ثورة �

�لت�شحيحية 1970.

خري من عمر دم�شق  خالل هذ� �لقرن �لأ

همية على  �ملدي������د، جرت �أح������د�ث بالغ������ة �لأ

�مل�ش������توى �لثقايف و�لتعليمي ميك������ن �إيجازها 

فيما يلي: 

1 – عرفت دم�ش������ق و�ش������ورية و�شائر بالد 

�ل�شام نه�شة �شحفية باللغة �لعربية، و�شهدت 

ولدة ع�رس�ت �ل�شحف و�ملجالت �لتي عززت 

قوة �للغة �لعربية و�لثقافة �لعربية. 

2 – كان������ت جامع������ة دم�ش������ق �أول جامعة 

يف �لوط������ن �لعرب������ي تّدر�ض �لعل������وم �لنظرية 

و�لتطبيقي������ة باللغ������ة �لعربي������ة مب������ا يف ذلك 

�لطب و�لهند�ش������ة، وقد جنحت يف ذلك �أميا 

جناح، وما ز�لت م�ش������تمرة يف جناحها، ومعها 

خرى يف �ش������ورية، وق������د �أفرز  �جلامع������ات �لأ

�لتعليم �لعايل مئات �لكتب و�لدر��شات باللغة 

�لعربية وطّور �مل�شطلحات �لعلمية و�لفل�شفية 

و�ملعرفية لتو�كب �للغات �لعاملية �حلية، وكان 

ملجمع �للغة �لعربية �لذي تاأ�ش�������ض عام 1919 

أثره �لكبري يف هذ� �ملجال.  �

عالم يف �ش������ورية على قدر  3 –حافظ �لإ

كبري من �لتم�ش������ك بالف�ش������حى و�لبتعاد عن 

�للهج������ات �لد�رج������ة، وجن������ح يف ذلك جناحاً 

ع������الم ل يخاطب مدينة معينة  ن �لإ باهر�ً، لأ

ول حارة �شيقة، 

 بل يخاطب كل �أقطار �لوطن �لعربي. 

4 – ن�ش������طت منذ بد�يات �لقرن �لع�رسين 

دبية بالف�ش������حى من رو�ية وق�شة  �حلركة �لأ

وم�رسح، 
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وبرز �ل�شعر ب�شورة كا�شحة قبل �أن يف�شح 

�ملجال للرو�ية يف �لن�ش������ف �لثاين من �لقرن 

�لع�رسين. 

أ�ش������ماء �ش������عر�ء كبار على م�شتوى  وبرزت �

أنور �لعطار  �لوطن �لعربي كالزركلي و�لبزم و�

أبو ري�شة و.. ثم �ل�شاحر  و�شفيق جربي وعمر �

�لدم�ش������قي نز�ر قباين �ل������ذي مل تعرف مدينة 

�شاعر�ً عا�ش������قاً كما عرفت دم�شق ع�شق نز�ر 

لكل تفا�شيلها: 

فر�صت فوق ثراك الطاهر الهدبا

ف��ي��ا دم�����ص��ق مل�����اذا ن���ب���داأ ال��ع��ت��ب��ا 

كاأغنية فا�صتلقي  اأنت،  حبيبتي 

على ذراعي ول ت�صتو�صحي ال�صببا 

امراأة من  ما  جميعًا،  الن�صاء  اأنت 

كذبا خلتها  اإل  قبلك  اأح��ب��ب��ت 

هنا  ول��دن  وحبيباتي  هنا،  حبي 

ال��ذي ذهبا العمر  فمن يعيد يل 

ومن جانب �آخر �ش������هدت �شورية وخا�شة 

يف �لن�ش������ف �لثاين من �لقرن �لع�رسين حركة 

ق�ش�ش������ية ورو�ئية مذهلة من �أعالمها: عبد 

�ل�ش������الم �لعجيل������ي، حنا مين������ة، زكريا تامر، 

خ������ريي �لذهب������ي، �ش������كيب �جلاب������ري، نبيل 

�شليمان، فا�شل �ل�شباعي، ح�شيب كيايل، وليد 

أبو معتوق، كوليت خوري،  �إخال�ش������ي، حممد �

�شياء ق�شبجي، غادة �ل�شمان.. �إلخ و�لكاتب 

�مل�رسحي �لعاملي �شعد �هلل ونو�ض ورفاقه من 

رجال �حلركة �مل�رسحية. 

ون�ش������طت �ل�ش������ينما �ل�ش������ورية و�لدر�م������ا 

�لتلفزيونية �لتي �أخذت مكانها �ملناف�ض بقوة 

يف �لف�شائيات �لعربية. 

5 – وي�ش������كل �لقر�ر �ل�شيا�ش������ي �لنا�شج 

جناز�ت  �ل�شياج �حلامي و�حلار�ض لكل تلك �لإ

�لثقافية

 و�حل�ش������ارية، ويتمث������ل ه������ذ� �لقر�ر يف 

و�إد�رة  و�إعالم������اً  �لتم�ش������ك بالتعريب تعليماً 

وبحث������اً علمياً وحر�ش������اً على �للغ������ة �لعربية 

أد�ئها ليو�كب م�ش������رية  �لف�ش������حى وتطوي������ر �

�لع�رس و�ملعلوماتية �ملت�شارعة. 

وقد �شدرت يف تاريخ �شورية �ملعا�رس عدة 

قر�ر�ت �شيا�ش������ية هامة يف هذ� �مل�شمار كان 

�شد يف  �آخرها ت�شديد �ل�شيد �لرئي�ض ب�شار �لأ

خطاب �لق�شم �أمام جمل�ض �ل�شعب على �رسورة 

متكني �للغة �لعربية يف �ش������تى جمالت �حلياة 

عالمية.  �لتعليمية و�لعلمية و�لعملية و�لإ

لهذ� كله ياأتي دور دم�شق عا�شمة للثقافة 

�لعربية ك������ي تكر�ض كل ه������ذ� �لتاريخ �ملجيد 

باأبعاده

 و�أطيافه وحماوره كافة، وهي يف �شباق مع 

عو��ش������م �لثقافة �لعربية �لتي �شبقتها و�لتي 

�ش������تتلوها وهي جديرة باإحر�ز ق�شب �ل�شبق 

يف هذ� �مليد�ن.
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هم�شتان لدم�شق

دم�شق عا�شمة  ال�شالم

فـــــــــريد

الفجر ياأتي من النافذة

�سليمان العي�سى

جميب ال�سو�سي

د. هيفاء بيطار

د. جمد بوظو املالكي
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طاقة حلوة من الورد..

فيها من كل رو�ضة لون..

ومن كل حديقة طعم..

ُتعدها جملتنا العريقة )املعرفة( عن دم�ضق

يف مطلع عامها الـ2008 عا�ضمًة للثقافة العربية

وتهتف يل )املجلة(: ال بد اأن يكون لك يف هذه الطاقة احللوة

وردٌة.. اأو وردتان تزرعهما على �ضدر دم�ضق

زل. التي �ضميتها ذات يوم: حكاية االأ

290

               �ضليمان العي�ضى
*

�ضاعر العروبة الكبري 

- العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�ضلي

*
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ألي�ست اأقدم حا�رضة ما تزال حيًة على وجه  ا

ر�ض؟ الأ

ختار هاتني الهم�ستني  واأفتح دفاتري لأ

)الق�سيدتني(

أو�سو�ض بهما فيحاءنا اخلالدة.. ا

�ساكراً ملجلتنا العريقة �سعة �سدرها

بقبويل �سيفاً على عددها الزاخر

مبا ي�ساء احلب، وال�سعر، والفكر اأن يقول 

لدم�سق.

     P  P  P

1- و�شاِو�س من اأجل ورد ال�شام

يناُم ورُد ال�سام..

..
َّ
يف كفي

َّ
يف جفني

يف ال�سلوْع

اأُعطيه ما ي�ساءُ من �سوتي،

ومن كل الذي يهج�ُض

       يف ال�سلوْع

P  P  P

اأُعطيِه ما ي�ساْء..

لكنني اأخ�سى..

أَْخ�َسى.. ول اأعرُف ما ا

هاْد على هذا الذي ي�ستوطُن ال�سُّ

أبداً..  ا
َّ
يف ُمقلتي

يقوُل يف ِعناْد:

أنا الزماْن اإين ا
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ماْن.. واحلبُّ والأَ

ل تَْخ�َض �سيئاً..

ِهَبَة ال�سماْء

ر�ِض، كنُت لهذي الأ

أَبقى ِهَبَة ال�سماْء ا

P  P  P

يناُم َوْرُد ال�ساِم يف َجْفني

أَخ�سى.. وا

أَهُ َغُد ا أُدِرُك ما َخبَّ ليتَني ا

أناُم.. حينئٍذ ا

ل ُت�سني و�ساو�سي..

أ�ْسَهُد.. ل ا

2- بطاقة حب اإىل دم�شق

يا ِبنَْت َميْ�َسلوْن!

َل التاريِخ حّياً.. والتي تبَقى، َوَّ
أ يا ا

ـِ: »يوَم يُبَْعثوْن« ونبَقى معها.. ل

يا �ساُم.. يا ُمر�سعَة القروْن

بي�ض.. يا ُمتِْعبَة احلدو�ِض والظنوْن َ
أ
عبرَي يا�سميِنِك ال

جا�َسْت خيوُل الغزِو جياًل بعد جيٍل،

يف حناياِك.. وباَد الَغْزُو والغازوْن

أنِت تُطلعنَي يا�سمينَِك احُللَْو، وت�ساألنَي: وا

عداءُ؟ ماذا منِك يَبْتَغون؟ ماذا يحلم الأ

نَي، ونَيْ�ساَن، وَميْ�َسلوْن! يا بنَت ِحطِّ

يَاءِك التي �ساَطرِت ال�سماْء نَّ ِكْبِ لأَ

ِقبابَها الزرقاْء..

جاْء كانت.. على الياأ�ِض، على الرَّ

، والغا�سَب، والدخيْل.. تقاِوُم املحتلَّ

نَِّك اجلذوُر والن�سوُر، يَ�ْسَحذون لأِ

أَنيابَهم ُحمراً.. ويُْرغوَن، ويُْزِبدوْن ا

لن تَْرَكعي

َبْت.. ٍة من الرتاِب اْغتُ�سِ لن تَ�ْسُكتي عن َذرَّ

أو يرجَع الرتاُب حّراً، �ساخماً، ا

يا ِبنَْت َميْ�َسلوْن!

     P  P  P
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فحينما ب��ال��ك��ري��اِء..  ُم��ت��دّرع��ًا 

خطرْت دم�سُق.. غد� لظًى وحروقا

وعيوُنُه �لهوى..  َدَف��َق  نب�سِه  ِمن 

ل��ل�����س��ام مل ت�����س��ب��ْع ب��ه��ا حت��دي��ق��ا

نحوها وي��رج��ُع  مي�سي  ب��اُل��ُه  م��ا 

�ملم�سوقا ه��ا  ق��دَّ ويلثم  َوْج�����دً�.. 

�لكْوِن حتت رد�ئها ودم�سُق.. �ِسُّ 

�ُسوقا لل�سباِح  تف�سح  ودم�سُق.. 

ْل.. �إْن َتُتْه عنها- �ل�سياَء، فاإّنُه �سَ

َف �ل�سطوَع �إىل دم�سَق طريقا َر�سَ

     P  P  P

م��ا ز�ل ُي��ه��دي��ه��ا �حل��م��اُم ر���س��ائ��ًا

ه��دي��َل��ُه مو�سيقا ُت��ع��ُر  َم����ْن  ه��ي 

ت�سابقْت ق��ا���س��ي��ون  م��ه��اب��ة  و�إىل 

�لتوثيقا ت��ر���س��َد  ك��ي  �أق���اُم���ُه���ْم 

جبيُنها وظلَّ  حماِبُرهْم..  جّفْت 

�لتحليقا يلم�ُس  ِح����ْرً�  ي��ح��ت��اج 

ْبَقها �سَ �ل��ع��و����س��م  ك��لُّ  ��ل��ْت  �أمَّ ق��د 

��ر�ُد.. و�أع��ي��ِت �مل�سبوقا �ل��طِّ َت��ِع��َب 

�أقبلْت �لعريقُة  �حل�����س��ار�ِت  ك��لُّ 

�ل�����ر�ُث عريقا �ب���ت���د�أ  ف��َرْب��ِع��ه��ا 

وب���رْب���ع���ه���ا �آخ�������ْت ث���ق���اف���ة ع����امٍل

ُع��روق��ا َت�����ُذمَّ  �أو  ل���ْون���ًا،  ت��ن��ِف  مل 
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ل��ُه.. بيتًا  باأر�سها  �ل�ساُم  يبني 

�لتفريقا يرف�ُس  �سالِة  �لأ ُب  َن�سَ

فاأهُلُه �ل�ساُم..  ينت�سُب  لذويِه 

ق���وه ب��ُن��ب��ل��ه��ْم ت��ط��وي��ق��ا ق���د ط���وَّ

     P  P  P

�ليا�سمنُي ي�سيُل ِمن كّف �ل�سحى

ف��ي��ظ��لُّ ���س��اُح �ل��غ��وط��ت��ني َغ��ري��ق��ا

���ه���ًا ��َك ذ�ه�����ًا وم���َولَّ وي���ظ���لُّ ن��ب�����سُ

وي���ذوُب وْج���ُدَك َزْف���رًة.. و�سهيقا

يف ك���ل ز�وي������ٍة ح���دي���ُث �أري��ج��ه��ا

رحيقا �لن�سيم  دع���ِة  ِم��ن  وت�سمُّ 

حّبَة.. هل ترى َجَمَعْت ب�ساحتها �لأ

وف��ري��ق��ا م���وك���ب���ًا..  ح����ّب����َة  �لأ �إل 

     P  P  P

م�����وّي ُع���ْم���ُرِك و�مل���دى �أم������اآِذُن �لأُ

م��ت��ع��ان��ق��ان ع����د�ل����ًة.. وح��ق��وق��ا

�سوتْيهما ِم���ن  ون���ثَّ  ي��ت��ح��اور�ن، 

وَغ��ُب��وق��ا م�سّمخًا  �ل�����س��ام  دفُء 

معانقًا �ل�ساُم  �ب��َت��َدَر  ما  �ساُم  يا 

ب��ري��ق��ا �ل���ع���ي���وَن  ل���ه  ف���ر����س���ِت  �إل 

ِرحاَلُه يْديِك  على  �لزماُن  حطَّ 

يقا �ل�سدِّ �لهوى  �أعَلنِك  و�حل��بُّ 

     P  P  P
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فــــــريد

 مل يرتدد فريد يف ال�سعود اإىل البا�ص رغم حتذير ال�سائق ومعاونه للركاب باأن 

الليل يف حم�ص وجوارها  ت�ساقط طوال  الذي  الثلج  ن  ال�سفر، لأ ثمة خطورة يف 

ر�ساد اجلوية. قّدم فريد  قد قطع الطريق، وباأنهم ينتظرون جوابًا قاطعًا من الأ

اأن �سفرك  بطاقة ال�سفر وهويته للموظف الذي رمقه بنظرة تعجب قائاًل: يبدو 

�رضوريًا جدًا يا عم!

296

                   هيفاء بيطار
*

روائية وقا�سة �سورية.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

*



فــــــريد

297 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

أ�شه موافقاً، وم�شى  ابت�شم فريد وهو يهز را

بخطوات������ه البطيئة اإىل مقع������ده، فكر ماذا لو 

أ�شافر ل�شبب وحيد  أنني ا يعرف هذا ال�ش������اب ا

هو البحث عن دفء اإن�شاين، وباأنه لي�س لديه 

اأي �شبب لل�ش������فر �شوى اأمله اأن يلتقي �شديقاً 

أو اإن�ش������اناً مثل������ه يبحث عن ع������اج ل�رسطان  ا

الوحدة.

ر�شاد اجلوية، باأن الطريق  جاء جواب الأ

�شالك ب�شعوبة، وثمة خطورة يف الرحلة، لكن 

حوال.. تاأمل فريد  البا�س �شينطلق يف كل الأ

الوجوه القلقة للم�ش������افرين وتراجع معظمهم 

عن ال�شفر، ا�ش������تعادوا ثمن بطاقاتهم، معهم 

حق، ال�شفر يف هذا الطق�س مغامرة خطرية، 

لكنه لن يرتاجع، ي�شتحيل اأن يعود اإىل البيت، 

حي������ث يذكره كل رك������ن فيه كم ه������و خمذول 

ووحيد.. �شعر فريد بفرٍح عظيم حني انطلق 

البا�س، ياه �ش������يتمكن من الهروب من وحدته 

ل�ش������اعات طويلة باحثاً عن �شديق قد يلتقيه 

يف الرحلة.

تقاع������د فريد منذ خم�س �ش������نوات، ورغم 

ت�ش������وره امل�شبق لتلك املرحلة، ومعاينته حلياة 

أنه مل يتوقع اأن مرحلة التقاعد  املتقاعدين، اإل ا

مبطنة باآلم نف�شية ل حتتمل حتى اإنه �شماها 

ب�رسه مرحلة الذل.

�ش������اعدته حرك������ة البا�������س البطيئة على 

ال�ش������رتخاء، اأغم�س عينيه، م�شتمتعاً ب�شوت 

أ�شعار نزار قباين، حرك  كاظم ال�شاهر يغني ا

أ�ش������جاناً، وانفلتت �ش������وراً من  فيه ال�ش������وت ا
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حيات������ه يف ذاكرته. منذ تقاع������ده، ل مير يوم 

اإل وانتق������ادات زوجته تنهال عليه كيف تدخل 

ر�س مبتلة، فقد م�ش������حت  املطبخ، األ ترى الأ

الباط للتو، وتتاأفف مرددة العبارة نف�ش������ها، 

باأن جلو�س الرجل يف البيت ثقيل ومزعج.

حتى ابنه الوحيد خذله، يعجز فريد عن 

الربط بني الطفل املرح املبت�شم واملولع بوالده، 

وبني ال�شاب الذي �ش������ار، �شاب غا�شب على 

حدود النفجار، ناقم، وحاقد على الظروف 

وعلى الدنيا كلها، وعلى والديه اللذين اأجنباه 

اإىل دنيا ال�شقاء.

م�شكني ابنه، م�ش������اكني كل هوؤلء ال�شباب 

أبداً  املحبط������ني، مل يك������ن فري������د يعاتب ابن������ه ا

ألفاظه حني يتحدث اإىل  على جفائه وق�ش������وة ا

والده.. كان يتاأمل لظروفه حقاً، فقد تخّرج من 

كادميية البحرية بعد درا�شة خلم�س �شنوات  الأ

كلّفت فري������د الكثري من املال، بل لقد دفع كل 

مدخراته من اأجل درا�ش������ة ابنه، لكن ال�ش������اب 

فوجئ اأن ال�ش������هادة غري معرتف بها، فاأخذت 

تنتابه نوباً من جنون الغ�ش������ب، ويتفوه باأب�شع 

ال�ش������تائم غري مبال بوجود اأب مذعور يحدق 

بابنه باأمل غري م�شدق ما ي�شمع.

مل يف  ح������اول فريد اأن يبث �ش������يئاً من الأ

نف�س ال�شاب، لكنه كان يخرج جمروحاً وخائباً 

يف كل م������رة يتحدث اإليه، خا�ش������ة حني يُختم 

احلوار �رساخ ال�ش������اب املحدق بق�شوة بوالده: 

ملاذا اأجنبت اأولداً يف بلد يتلذذ بتدمري اأولده، 

اأي ذٍل هذا اأح�شل على �شهادة تكلف الكثري، 

ثم يقولون اإنه غري معرتف بها.

هَج ابنه من البلد بعد معاناة �رس�ش������ة مع 

ألقى نف�ش������ه يف املجهول تاركاً  ذل البطال������ة، ا

مل، عاجزاً عن فعل �شيء،  بل  أباً م�ش������لولً بالأ ا

�شارت كل عبارة يتفوه بها فريد تثري ال�شخرية 

وال�شخط عند ابنه. حتى زوجته خذلته حني 

قررت بعد �ش������فر ابنها اأن تنتق������ل للعي�س مع 

ولد. ابنتها يف دبي لت�شاعدها يف تربية الأ

اعنِت بنف�ش������ك! �شار اهتمامهم به يقت�رس 

على ات�شالت تزداد تباعداً يو�شونه فيها اأن 

يعنِت بنف�شه.

مرتبعاً كملك على عر�س وحدته، جمروحاً 

يف عم������ق كيانه، مكابراً، �ش������ابراً و�ش������امتاً، 

أيامه، مذهولً من ق�شوة  �ش������ار فريد يجرجر ا

الب�رس، وعاجزاً عن العرتا�س وال�شكوى، ملن 

أملاً تاأتينا  يعرت�س؟ ومل ي�ش������كو! فاأكرث الطعنات ا

حباء. من الأ

يوم������اً بعد يوم ي�ش������عر فري������د كيف حتّول 

عي�شه اإىل اإح�شا�س دائم باملرارة، وكيف �شار 

آة،  كل �شباح يحاذر اأن ينظر اإىل وجهه يف املرا

�ش������ى واملرارة املرت�ش������حني يف  ن مق������دار الأ لأ

ماحمه يفوق قدرته على الحتمال.

أ�ش������ئلة تزيد من اأمله:  مل يكن ميلك �ش������وى ا

ترى األ ي�ش������عر هوؤلء الذي������ن يّدعون حبه كم 
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يجرحون������ه.. األ يدركون ب������اأن الطريقة التي 

يعاملون������ه بها ت�ش������عره كما ل������و اأن حياته قد 

اأجنزت، كما ينجز ر�شاماً لوحته!

مل������اذا يتاأففون م������ن ت�رسفات������ه، وكلماته، 

أنه عبء ثقي������ل، واإذا فقد قدرته  وي�ش������عرونه ا

على حتم������ل فظاظتهم وغ�ش������بهم، و�ش������مح 

لنف�شه بتاأنيبهم، ي�ش������عرونه بالعار اإذ كيف ل 

يزال رجل يقرتب من عقده ال�ش������ابع يغ�ش������ب 

وي�شتم هكذا! ينظرون اإليه بعتٍب وبرود نظرة 

تعني: يجب اأن تختبئ يف ر�شانة �شنواتك.

م������ع الوقت، وَجَد فريد نف�ش������ه متماٍد يف 

وحدت������ه، كما ل������و اأن وحدته غ������ازاً يتمدد يف 

أك������رث فاأكرث، حتى زمائ������ه يف العمل  داخل������ه ا

الذين كانوا يرحبون به حني يزورهم �ش������اروا 

يتهرب������ون منه، ويّدعون ان�ش������غالتهم الكثرية، 

وح������ده يعرف اأن ل عمل لهم �ش������وى الرثثرة، 

تخلوا عن املظهر الوحيد الذي ي�شعره بدفء 

الِع�رسة والزمالة تقدمي فنجان قهوة.

كّف عن زي������ارة زمائه يف العمل، وحاول 

اأن يُقحم نف�ش������ه يف ع������ادات التقاعد، مل يطق 

نه مل يتحمل �ش������حب  اجللو�������س يف املقاه������ي لأ

ركيلة، وجعري املذياع وعرف بحد�ٍس  دخان الأ

أنه لن يتمكن من اقتنا�س �ش������ديق من  موؤكد ا

هذه املقاهي امل�شعورة - كما �شماها-

متعت������ه الوحي������دة املتبقية، هي امل�ش������ي، 

أو اأكرث م�شتعيداً على  مي�شي كل يوم ل�ش������اعة ا

مه������ل مراحل من حيات������ه، منتهياً كل مرة مبا 

آلت اإليه حياته، ي�شتعيد اأ�شوات زوجته وابنه  ا

�شاعراً اأن اأ�شواتهم مت�شلطة عليه، لي�س فيها 

دفء ول رحمة ول مودة.

أ�شبه بال�شياط تنهال عليه، يقاوم  كلماتهم ا

دموع������ه، وخيالته ت�������رسح يف زمن بعيد حني 

أ�شبه بزهر اليا�شمني، مل يفهم ملاذا  كان الكام ا

يحلو له ت�ش������بيه الكام العذب الدافئ بزهر 

اليا�شمني.

أنه �ش������ينجر اإىل عادة ال�شفر  أبداً ا مل يقرر ا

م������ن حمافظ������ة اإىل حمافظة وم������ن مدينة اإىل 

مدين������ة بحثاً عن �ش������ديق يحتمل اأن يلقاه يف 

البا�س اأو يف ا�شرتاحة امل�شافرين.

أثناء  �ش������دفة وجد نف�شه ذات �ش������باح -وا

اإحدى رحات ت�شكعه- يقف وراء طابور من 

امل�ش������افرين اإىل دم�شق، ا�شرتى بطاقة، و�شعد 

اإىل البا�������س، جل�س و�ش������ط خم�ش������ة واأربعني 

راكب������اً �ش������اعراً مبتعة ل تو�ش������ف باأنه حماط 

به������ذا الدفء الب�������رسي، اأخذ يتاأم������ل الوجوه 

خل�ش������ًة، يبت�ش������م لها ويتمتع بتن������وع تعابريها. 

ويف ا�شرتاحة امل�شافرين تبادل اأحاديث عابرة 

مع رفاقه يف ال�ش������فر، ثم و�شل دم�شق، ت�شكع 

أ�شياء ل تلزمه، ثم  ل�شاعة يف �شوارعها ا�شرتى ا

لهام الذي  عاد اإىل الاذقية ممتن������اً لذلك الإ

قاده اإىل ال�شفر.

كان ي�شعر كيف مينحه دفء احلديث اأماناً 
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وقوة، متنبه������اً اأن الغرباء يبوحون لبع�ش������هم 

أنهم لن يلتقون  �رسار بثقة، رمبا لتاأكدهم ا بالأ

مرة ثانية.

حتّول ال�شفر اإىل عادة عند فريد، ي�شافر 

�ش������بوع اإىل دم�شق اأو حم�س ويعود 
مرة يف الأ

أنه حتايل على  متعب������اً اإىل بيته لكن �ش������عيداً، ا

وحدته، واأدخل �ش������يء من ال������دفء اإىل روحه 

املتيب�شة من غياب احلب.

ك������م تاأم������ل العاق������ات بني الب�������رس، كيف 

مل  تت�شلب القلوب وتتحجر، يح�س باخلزي والأ

أ�شهر  كيف �شمرت م�شاعر ابنه جتاهه، متر ا

ول يت�شل به، وحني يت�شل ي�شاأله بربود كيف 

�شحتك، اإياك اأن تن�شى تناول دواء ال�شغط.

ذات يوم �������رسخ والدموع تنهمر يف عينيه 

أنا  أن������ا روح،ا منح������درة يف جتاعيد اخليبات: ا

روح، ول�شت جمرد ج�شد.

�ش������حك ابنه وقال: بابا، م������ا الذي جرى 

لك، اأخ�شى انك �رست رومان�شياً.

يتجول فريد يف منزله، الذي كان ذات يوم 

عامراً باحلب والدفء، تركوا له اأغرا�ش������هم 

غرا�س  التي ل يريدونها، كم ت�ش������تثري تلك الأ

غرا�س. أنه اأحد هذه الأ بكائه، ي�شعر ا

فك������ر فريد كم كان يح������ب الليل، يجد يف 

هدوئه �ش������حراً، ويف عتمته دفئاً، لكنه �ش������ار 

أنه يقرب امل�شاءات،  يخ�شاه بعد تقاعده، في�شعر ا

واأن كل ليل مي�ش������ي ي�ش������حب معه �ش������يئاً من 

�شياء روحه.

و�ش������ل البا�س اإىل ا�شرتاحة امل�شافرين يف 

حم�س، الثلج يغطي الطريق واجلّرافة تعمل 

ب������ا كلل، اأح�������س بالربد يخ������رتق عظامه. ياه 

اأي جنون اأن ي�ش������افر يف ه������ذا الطق�س باحثاً 

عن �ش������ديق، مت�ش������ولً دفئاً ب�رسياً �شار عملة 

نادرة يف هذا الزمن فكر اأن �شقيع العاقات 

الب�رسية يفوق �شقيع كانون.

ر�شف ال�شاي، حماولً تدفئة ج�شده، غمرته 

�ش������فقة عارمة على نف�ش������ه، كان �شوت الريح 

�شى واملرارة  يف اخلارج ي�ش������خم اإح�شا�شه بالأ

املع�ش�ش������ان يف روحه، اأي ذل اأن ي�ش������طر كهل 

وحيد اأن ي�ش������افر يف طق�������س ثلجي ويف رحلة 

حمفوفة باملخاطر ليت�شّول عاطفة!

ن اآلم  قّرر األ يكمل �ش������فره اإىل دم�شق، لأ

مفا�شله ا�ش������تدت عليه ب�شبب ع�شات الربد، 

�ش������يعود اأدراج������ه اإىل الاذقي������ة، تخيل كيف 

�ش������يدخل بيته املوح�س املعتم، وكيف �شيتناول 

ع�شاءه البارد وهو واقف يف املطبخ، ثم �شيند�س 

يف فرا�شه باحثاً عن و�شعية اأو طريقة لتهدئة 

طاق. أمل الوحدة الذي ل يعادله اأمل على الإ ا

م�شح بظاهر يده دموعه التي ان�شكبت من 

أية  عينيه، تنّهد وفم������ه يرتع�س موؤذناً ببكاء.. ا

مرارة األ يتمك������ن اأن يتحدث مع اأحد حديث 

روح ل������روح وقلب لقلب.. ع������دة مليارات من 

الب�رس ول �شديق!

وفيم������ا هو يتق������دم اإىل �ش������باك التذاكر، 
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داخل  لي�ش������رتي بطاقة الع������ودة، منخم�ش������اً 

معطفه انتبه لرجل مياثله يف العمر ويبت�ش������م 

له، بادره الرجل بالتحية: ح�رستك م�ش������افر 

اإىل الاذقية.

رد فريد: نعم

- اأمتانع اأن اجل�س بجوارك، نوؤن�س بع�شنا 

يف الطريق.

تراق�س قلب فريد فرحاً ورد بحما�ش������ة: 

طاق. على الإ

�ش������عت ابت�ش������امة الغري������ب يف روح فريد، 

ك�شعاع �شم�ٍس واٍه ي�شق غيوم الكاآبة الرمادية. 

وك�رسبة �ش������حر تفّجر حدي������ث مفعم بالدفء 

والعذوب������ة بني الكهلني. حدي������ث لذيذ حيوي 

فوق الت�شور.

�شحك الغريب وقرب فمه من اأذن فريد، 

وقال له: �ش������اأعرتف لك ب�������رس ياللحرية التي 

يعطينا اإياها الغرباء.

التمع������ت عينا فريد بالهتمام والت�ش������وق 

ملعرفة ال�رس.

أ�ش������لي نف�ش������ي  أنا ا ق������ال الرجل: اأتعرف، ا

بال�شفر من مدينة اإىل مدينة، كي اأقتل الوقت 

واأحتايل على الوحدة قبل اأن يقتاين، اأولدي 

بعيدون، حاولت ل�ش������نوات اأن اأقنع نف�شي اأن 

م�ش������اغلهم متنعهم من الهتمام بي ولقائي، 

لكني ا�شت�ش������لمت اأخرياً، وكم������ا ترى اهتديت 

لهذه الطريقة..

انفجر فريد بال�شحك، فيما دموع التاأثر 

والعرفان تنهمر من عينيه، وب�ش������عوبة متكن 

أنا  أنا مثل������ك يا اأخي، ا من �ش������ياغة عبارته. وا

أ�ش������افر بحثاً عن �شديق. دعاه  مثلك متاماً، ا

فري������د اإىل بيت������ه، مل ي������رتدد الرج������ل يف قبول 

أ�ش������عل فريد النار يف املوقد وات�شل  الدعوة، ا

مبطعم قريب لري�ش������ل له ع�ش������اء فاخراً.. ثم 

اأح�س بلهفة غري عادية لريى وجهه يف املراآة.

يا للده�ش������ة، حذق فريد ب�ش������ورة الرجل 

آة، وجه ي�شف عن ابت�شامة  املرت�ش������مة يف املرا

غريبة، فائقة العذوبة، ابت�شامة روح اأ�شناها 

احلرمان، وعرثت عل������ى الكنز املفقود اأخرياً، 

دفء ب�رسي.

     P  P  P
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الفجر ياأتي من النافذة

�شواك  قادمة اإليك اأنا يا اأبا �شعيد، اأخبئ لك خلف ظهري باقة منمقة من الأ

قذفها يف وجهك املجدور الب�شع.. واأفقاأ عينيك.. �شهور طويلة، واأنا اأرقب تعذيبك  لأ

كل  بالعذاب  مماليكك  حتنط  واأنت  طويلة  �شهور  النافذة..  خلف  من  ملماليكك 

آذانها ثم جتل�س بعد وليمة  ليلة.. تقطع اأثداءها، واأجزاء ج�شدها، تقتلع اأعينها وا

واأنت  �شعيد،  اأبا  يا  �شهور طويلة  املهرتئة كرئتيك  �شيجارتك  التعذيب هذه تدخن 

تتلذذ بولئم �شاديتك املخجلة با�شم العلم، واأنت اجلاهل.. انتظرين..
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            جمد بوظو املالكي
*

قا�شة وروائية �شورية.

العمل لفني: الفنان وليد قار�شلي.

*



الفجر ياأتي من النافذة

303 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

أ�سعتها املوردة فوق �سماء  ال�س������م�س تنزف ا

رمادي������ة، مو�ّس������اة بغيومها البي�س������اء.. اأ�رسع 

خطواتي اإىل حديقة الكلية، اأنظر يف �ساعتي، 

أتاأخر عن موعدي  اأح������ّث خطاي خ�س������ية اأن ا

أبا �سعيد، الذي  املعتاد مع الزعيم، واأق�س������د ا

موات من حوله. ب، ملكاً على مملكة الأ ن�سّ

أبا �سعيد هو حار�س امل�رسحة، وبواب  كان ا

م������وات وكان جمل�س كلي������ة الطب  مملك������ة الأ

آخ������ذاً بعني العتب������ار اأن اإيجاد  يخطب وّده ا

�س������خ�س بديل )حار�س للم�رسح������ة( اأمر لي�س 

بال�سهل..

ذات يوم، اكت�س������فت ع������امل )زعيم املوتى( 

املخيف �سدفة، فاعتديت عليه باملراقبة من 

نافذة قبوه املخيف املطلة على حديقة الكلية 

أين تذهبني كل م�ساء،  )كان جاد يقول يل اإىل ا

أريد اأن اأعرف فاأجيب اإىل موعد غرامي من  ا

نوع اآخر.. و اأ�سحك ب�سدة(.

و�س������لت اإىل موعدي، كان كل �س������يء على 

غري عادته، وجدت الب������اب اخلارجي املوؤدي 

ول مّرة، دخلت على  اإىل الدهليز مفتوح������اً لأ

مهل، كان الدهليز معتماً فخفت، لكن �س������يئاً 

غام�س������اً �س������ّدين اإىل ذاك املكان الذي ع�ست 

أرقب������ه �س������هوراً طويل������ة دون اأن اأط������اأه، كان  ا

أنفا�سي يعكر �س������فو املكان.. خطوت  �س������وت ا
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خطوة وكل �س������يء ي�س������ج يف اأعماقي �سارخاً 

بالرتاج������ع، لكني تابعت التق������دم على روؤو�س 

اأ�س������ابعي �ساهية عن عود الثقاب الذي و�سل 

اإىل اأ�س������ابعي، فحرق روؤو�سها �رسخت، فعال 

ال�س������دى الذي اأ�س������دره �رساخ������ي يف القبو، 

وبينم������ا اأحاول اإ�س������عال عود اآخر اأح�س�س������ت 

بذراع مت�س������ك بي، �رسخت و�رسخت ودفعتها 

عني، فعادت مت�سك بطرف ذراعي، �رسخت 

ويف تل������ك اللحظة ناديت با�س������م جاد الذي ل 

وجود له، كان كل �سيء �ساكناً فارتعت وتوقعت 

 يف اأية حلظة وميزقني اإرباً 
ّ
�سيئاً ينق�س علي

أو يغت�س������بني، ولكني مل اأح�س باأية حركة غري  ا

طبيعية، كانت تلك الذراع مت�ّس طرف ذراعي 

مي������ن للدرج  اإذا م������ا اقرتبت م������ن اجلدار الأ

ال�سيق الذي بت يف منت�سفه، تو�سعت حدقتا 

�سعال  أنا اأرجتف يف حماولة يائ�س������ة لإ عيني وا

آخ������ر، على نوره املتم������اوت، لقلة  عود ثقاب ا

وك�سجني يف املكان، تبنّي يل اأن هذه الذراع  الأ

أبي �س������عيد امل�ستندة اإىل  ما هي اإل يد دراجة ا

اجل������دار املهرتئ والتي مت�������سّ طرف ذراعي، 

فاأدفعها وعندئذ تدور عجلتها ن�س������ف دورة، 

لتعود اإىل مكانها من جديد، تنف�ست ال�سعداء 

وتابع������ت الن������زول على الدرج بع������د اأن انطفاأ 

عود الثقاب، تلم�ست الباب الذي يف الواجهة 

فانفتح ب�سهولة، وجلت املكان وكاأن قّوة خفية 

قد انبثقت يّف، ل�ست اأدري ملاذا فكرت يف جاد 

كثرياً يف هذه اللحظ������ات، عندما فتحت باب 

القبو ووجلت ان�سكب نور متماوت على اأر�سه 

اجلرداء عرب العامل الهاجم على ف�سحته دفعة 

واحدة، من ك������وة علوية يف اجل������دار، تناهت 

اإيل اأ�سوات �رسخات متقطعة، كاأنها اأ�سوات 

أنات  ا�س������تغاثة، اأ�سخت ال�س������مع جيداً، كانت ا

آ..  باكية لرجٍل ي�ستغيث، ي�رسخ، يتاأمل ب�سدة.. ا

أ الرعب يدب يف اأو�س������ايل، مل اأفهم  ي.. وب������دا

م�سدر ال�رساخ فتقدمت على روؤو�س اأ�سابعي 

أك������رث، عال ال�رساخ اأكرث،  وكنت كلما تقدمت ا

حتى و�سلت اإىل باب مغلق، وكان وا�سحاً باأن 

ال�������رساخ قادم من ورائه، خفت.. خفت ولكن 

يداً خفية كانت ت�س������ريين كال�سائر يف منامه، 

أر �س������يئاً وكانت  انحنيت حتى ثقب الباب فلم ا

دفعة من الهواء البارد تندفع ب�سدة عرب ثقب 

الباب حتى دمعت عين������اي، كانت ال�رسخات 
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تعل������و.. تعبت.. تعب������ت.. اأم�س������كت يد الباب 

وبقوة دفعته دومنا تردد، فهالني املنظر.

كان القب������و غا�س������اً باملوتى، وق������د قاموا 

بدي ودّبت حي������اة غريبة يف  من رقاده������م الأ

أبو �سعيد يحكمها  الهياكل العظمية التي كان ا

بديكتاتوريت������ه املقيتة، كان������ت الهياكل خميفة 

أبي �س������عيد وتن�س������ب اأظافرها يف  تتجه نحو ا

اأنحاء ج�سده، ت�ستخرج حلمه في�سيح دمه ثم 

تعود لتن�سب اأظافرها يف عينيه وتقتلع بوؤبوؤيه 

أبو �س������عيد ي�رسخ، يعوي وتتحول عيناه  وكان ا

اإىل كتلتني من نار حتى وقع اأر�ساً، وكان الدم 

أ�سود وي�سكل  ي�س������يح من فمه واأنحائه، قامتاً ا

�س������ن حول جثته كل جماعة  بركة من الدم الآ

خرى راف�س������ة  كانت ترمي به اإىل اجلماعة الأ

حتى اأن ميوت بينها ثم قامت جثة كبرية، كنت 

أرتع�س خوفاً، وطرقات قلبي ت�سج يف �سدري  ا

لتخرج من فمي مت�سارعة عنيفة، كانت اجلثة 

�س������خمة، م������ا اإن وقعت عليها نظ������رات بقية 

اجلثث الغائ������رة العجيبة حتى خّرت جميعها 

ر�������س خي������ل اإيل باأنها اأحد  �س������اجدة على الأ

أبي �س������عيد املرمية على  وجهائهم، حمل جثة ا

ر�������س م�رسجة بدمائه������ا، واجته بها وهي  الأ

بعد حي������ة، اإىل وعاء من املاء الذي يغلي فوق 

أبو �سعيد يئن وهو يف �سبه  مرجل مّتقد، كان ا

ألقته وهو  غيبوبة لكن جثة احلكيم ال�سخمة ا

بعد حي يف املاء املغلي، اأردت العويل ولكني مل 

أ�س������تطع، كانت ال�رسخات ت�سل اإىل حلقي ثم  ا

يبتلعها رعب هائل..

قاومت ثم اأغم�ست عيني ب�سدة، �سحبت 

أ�سبه  أنفا�سي ب�سدة وانفجرت يف �رساخ هائل ا ا

بالعويل، �رسخت حتى هب والداي مذعورين 

مت�س������ائلني عن معنى ه������ذا الكابو�س املرعب 

الذي فجرين من رقادي.. تلفت حويل.. كنت 

يف غرفتي الهادئة وكانت اأوىل �ساعات الفجر 

تطل من الناف������ذة.. مب�رسة ب�س������بح جديد.. 

اكت�س������فت باأن م������ا حدث ما كان اإل كابو�س������اً 

أ�س������ي بني و�سائدي ورحت  فبكيت.. طمرت را

يف نحيب دفني..

يف ال�سباح كان جاد ي�سبك ذراعه بذراعي، 

مرتافقني اإىل الكلية، توقفت فجاأة منده�سة، 

وراق متالأ جدران الطريق املوؤدي اإىل  كانت الأ

كلية الطب وكانت كلها تنعي وفاة اأبي �سعيد، 
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آِت بكلمة..  حار�������س امل�رسحة. فغرت فمي ومل ا

�ساألني جاد عما بي ف�سددت على ذراعه دون 

اآن اأحري جواباً وم�سينا يف الطريق..

�س������جار  بالأ مر�س������وفة  الطري������ق  كان������ت 

غ�س������ان وكانت تطل من ورائها  املت�س������ابكة الأ

آٍت و�سبح  �سم�س مت�سللة ودافئة مب�رسة بربيع ا

جديد. 

     P  P  P
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بني ال�شمال واجلنوب

الطب يف دم�شق يف ع�رص االزدهار

املطابع واملكتبات وال�شحافة يف دم�شق يف القرن التا�شع ع�رص

دم�شق عا�شمتي

خريالدين الزركلي.. �شاعر ال�شام

دم�شق.. الر�شولة العربية اإىل األفية جديدة

توفيق قباين.. دم�شقي كان ي�شنع احللوى وي�شنع الثورة

حوار اللغة وال�شورة عند نزار قباين

نزار قباين عا�شق ال�شفر 

�شورة اليد يف �شعر نزار قباين

اأندل�شية عمر اأبو ري�شة واأندل�شية نزار قباين

مالمح اأخرى لنزار قباين

احلمامات الدم�شقية  بني عبق املا�شي واألق احلا�رص

اخلطاط الدكتور حممد غنوم معزوفة ال�شام احلروفية

�شرت د. عبد الكرمي االأ

د. حممد يحيى خراط

ح�شني العودات

لينا كيالين

عي�شى فتوح

د. بغداد عبد املنعم

د. �شباح قباين

د. نذير العظمة

د. كمال فوزي ال�رصابي

د. اأحمد زياد حمبك

د. نور الدين �شمود

اأحمد ح�شن حميدان

عزيزة ال�شبيني

مع�شوم حممد خلف
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بني ال�شـــمال واجلنــــوب

اأجر رجلّي. كانت ال�ساعة جتاوز ال�سابعة م�ساء، وقد  دخلت قاعة الدر�س واأنا 

آذن الرواق يف  روقة يف ال�سمت. ووقف ا ان�رصف اأكرث الطلبة اإىل بيوتهم، فغرقت الأ

و�سع من مي�سي حكمًا ل مفر منه، فقد اأ�سناه التعب، وقارب اأن يغلبه النعا�س. 

تطلعت فيه: كل �سيء من حوله يزيدين اإح�سا�سًا بدمامة الواقع وفراغ جدواه!

308
�سرت       د. عبد الكرمي الأ

*

دب العربي يف اجلامعات العربية. اأ�ستاذ الأ

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�سلي

*
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أنا  م������ا جدوى ه������ذ� كله؟ ثالثون عام������اً و�

أتغنى لطلبت������ي بوحدة �لعرب، و�أ�ص������ور لهم  �

م�ص������تقبلهم يف �أزهى �ل�ص������ور، و�أدر�س معهم 

تاريخهم و�أدبهم در��ص������ة �ملفت������ون بعظمتهما 

وجمالهم������ا. ثم يقبل يوم يرون فيه كل �ص������يء 

كلوح �لزجاج، تو�ص������ك �أحج������ار �لو�قع، يف كل 

يوم، �أن ته�ص������م جزء�ً منه. فم������اذ� نقول بعُد 

يام �ص������يئاً يف جعبتنا  لطلبتن������ا؟ وهل �أبقت �لأ

وقد ظللنا نغرف منها هذه �ل�صنني �لطويلة؟

دخل������ت قاع������ة �لدر�������س، فاألقي������ت عني 

ج�صدي على �ملنرب، وتطلعت من نو�فذ �لقاعة 

نو�ر، جليل ر�ئع،  لأ بالأ �لعري�صة: قا�صيون يتالأ

ر�س، تغطيه �ص������ماء مهيبة  ثاب������ت يف جنب �لأ

ل نهاية لها. فكاأمنا حركني �جلبل �ل�ص������امخ: 

�أي حقيق������ة، مهما بلغ������ت قدرتها، تغلب هذه 

�حلقيق������ة؟ و�أي و�قع يعل������و على هذ� �لو�قع؟ 

وم������ا تعني �أخطاوؤنا وهز�ئمنا وحماقاتنا كلها 

زيل؟ و�أي زمان يت�صدى  �أمام هذ� �ل�صو�ب �لأ

بد؟ لهذ� �لأ

و�حتدم������ت يف نف�ص������ي م�ص������اعر طاغية، 

�لذك������رى  وخطفتن������ي  مو�ص������عي،  فن�ص������يت 

فو�ص������عتني، يف مثل ملح �لب�رص، �أمام �ص������باك 

مفت������وح، يف ليلة من ليايل �ل�ص������يف �ملقمرة، 

ندل�ص������ية، قريباً من جبل  يف �إحدى �لقرى �لأ

ط������ارق، و�لنور ميالأ �جلبل �ل�ص������غري �جلاثم 

أ�صه ت�صمخ  كال�ص������قر يف وجه �لبحر، وعلى ر�

أنا  �ص������و�ء، و � قلع������ة عربية تن�ص������كب عليها �لأ

أتاأمل هذ� �مل�ص������هد، و�ص������يء كبري كاأنه �ملارد  �

ينه�س يف د�خلي فيب�ص������طني ويرفعني، حتى 

ر�س،  مل تعد، يف �لوجود كله، على �ل�صماء و�لأ

أنا �لوحيد �لغريب �ل�صائع  أمل�ص������ها، � نقطة ل �

يف هذه �جلزيرة �ل�صغرية!

عدت فاأدرت نظري يف �لطلبة، فوجدتهم 

أدرك������و� باإح�صا�ص������هم �أين �بتعدت  �ص������امتني. �

أتلفت يف كل �جتاه، كاأين  عنهم. فلم������ا ر�أوين �

�أجد �لدنيا �ص������يقة من حويل، �ص������ارعو� �إىل 

كتبهم يفتحونها، فابت�صمت لهم، و�أخذت �أقول 

أتابع حديثاً �نقطع منذ حلظات: كاأين �

أبو فر��س يف �ملحنة �إذن. كان خارج  »وقع �

أ�صو�ر منبج، يف نفر قليل من �أ�صحابه، فكمن  �

له �لروم وفاجوؤوه، فتفرق عنه �أ�صحابه وفّرو� 

عن������ه، ووجد نف�ص������ه وحيد�ً يف وج������ه عدوه، 

أو ي�صت�ص������لم لهم:  لي�������س �أمامه �إل �أن يقاتلهم �

مارة �حلمد�نية �ل�صغرية  �خليار �ل�صعب، و�لإ

�لتي �أ�ص������ناها �لثبات يف وجه �لروم، وحتمل 

وحدها، يف �ل�ص������مال، ع������بء �لدفاع عن ديار 
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�لعرب و�مل�ص������لمني، وتدفع بر�حتيها هجمات 

مرب�طوري������ة �لبيزنطية �لعاتية، تنوء بعبئها  �لإ

أب������و فر��س جناة نف�ص������ه يف  �لثقيل. فو�ص������ع �

�إحدى �لكفتني، وو�ص������ع �لكر�مة و�ل�رصف يف 

�لكف������ة �لثانية، فهان عليه كل �ص������يء، و�نتفى 

�خليار: �ص������اق جو�ده يف وج������وه �لروم، وظل 

يقاتلهم وحيد�ً حتى �أ�ص������ابه �صهم نفذ ن�صله 

أ�صري�ً. و�صاقوه �إىل  أيديهم � يف فخذه، فوقع يف �

ألب�صوه  )خر�صنة(، فو�صعو� يف رجليه �لقيود، و�

�رص«. أ�صلموه �إىل م�ص�س �لأ ثياباً خ�صنة، و�

كان �لطلب������ة يتتبعونني بعيون يقظة. وما 

أنف�صهم �إىل  �أعرف كيف �ن�ص������م �ملا�ص������ي يف �

�حلا�������رص، و�أخذ مي������وج يف �أعينه������م، فبدوؤو� 

يتنقل������ون بين������ي وبني �لن�������س، كاأين �أمثل لهم 

�حلا�رص، وميثل �لن�س �ملا�صي.

تابعت �أقول:

»ففي هذه �ل�ص������اعات �لكاحلة �لتي تنهال 

فيها �لذكريات، تناه������ى �إليه كالم من يلومه 

على �لثبات يف �ملعركة: كان لو هرب فاحتمى 

باأ�صو�ر منبج، َوَفر على �بن عمه �صيف �لدولة 

)وكانت �إمارته يف حمنة �ص������عبة، فقد �ص������اق 

أب������ا فر��س،  �لروم جي�ص������هم، بع������د �أن �أ�رصو� �

فد�هم������و� حلب ومتكن������و� منه������ا و�أخربوها 

�إخر�باً( �أن ين�صغل به.
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�رص  جا�صت نف�ص������ه بهذه �لوقائع كلها: بالأ

م و�لولد  هل و�لأ وغ�ص�ص������ه، وباحلنني �إىل �لأ

و�ل�ص������ديق، وبذكريات �ملا�صي �حلارة، وبلوم 

�لالئمني وغدر �لغادرين، فاأخذ يئن يف �ص������عر 

أ�������رص�ر �لنف�س، ظاهره �لغزل  يبوح، برغمه، با

وباطنه حرق������ة �لفار�س �لكرمي و�إ�رص�ره على 

�لثبات للمحنة، و��ص������تعالوؤه على �ل�ص������عف، 

ومت�صكه ب�رصف �ملوقف �لذي يقفه:

اإذا الليل اأ�شواين

ب�شطت يد الرجا

واأذللت دمعًا من خالئقه الِكبرْ

تكاد ت�شيء النار بني جوانحي

اإذا هي اأذكتها:

ر ال�شبابة والِفكرْ

وتن�ص������ّب هنا �آلم �لفار�س كلها يف �لرمز 

�حلي �لذي �ختاره للق�ص������ية، فياأخذ يناجيه 

ويحاوره ويبثه �صكو�ه و�أمله وحبه معاً.

وتتبدى من خالله �ص������ورة �ص������يف �لدولة 

، و�ملحبوبة  حيناً وتنز�ح عن وجه �لق�صية حيناً

أبد�ً يف وجه �ل�صورة. �

فاإذ� �نتهى من هذ� ف������رغ للوم �لالئمني، 

فه������ز يف وجوهه������م علم������اً �ص������خماً غطى به 

وجوههم: علم �لق�صية و�رصفها �لباقي:

وقال اأ�شيحابي:

الفرار

اأو الردى

فقلت:

هما اأمران: اأحالهما مّر

ولكنني اأم�شي ملا ال يعيبني

�رص وح�شبك من اأمرين: خريهما االأ

يقولون يل:

بعت ال�شالمة بالردى!

فقلت:

اأما واهلل ما نالني ُخ�رصرْ

وهل يتجافى عني املوت �شاعة،

؟ �رص وال�رصّ اإذا ما جتافى عني االأ

هو املوت.

فاخرت ما عال لك ذكره

ن�شان ما حيَي الذكر فلم ميت االإ

وال خري يف دفع الردى

مبذلة،

كما ردها يومًا،

ب�شوءته،

!
)1(

عمرو

أ�ص������و�ر  و تته������اوى هنا، يف عني �لفار�س، �

�رص �لعالية، فيو�ص������ك �أن يتخطاها بجو�ده  �لأ
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و�ص������يفه، وينحدر يف كل درب، مثقاًل باحلزن 

و�لعتب و�لكربياء، م�ص������تهيناً بكل �ص������يء، عد� 

�رصف �لق�صية وحياتها:

�شيذكرين قومي اإذا جّد جّدهم

»ويف الليلة الظلماء

يفتقد البدر«

فاإن ع�شُت:

فالطعن الذي يعرفونه

وتلك القنا،

والبي�ض،

قر وال�شّمر ال�شّ

واإن مّت:

ن�شان البّد ميت، فاالإ

يام، وانف�شح العمر« واإن طالت االأ

أ�صي عن �لكتاب: قا�صيون مايز�ل  رفعت ر�

لأ بالنور، جلياًل ر�ئع������اً ثابتاً يف  �ص������اخماً يتالأ

ر�س، تغطيه �ص������ماء مهيبة ل نهاية  جن������ب �لأ

لها. و�لطلبة �أمامي يتنقلون بيني وبني �لن�س 

أيديهم كاأنهم ل ي������درون: هل �أجته متاماً  يف �

أم �أجته �إىل  مارة �حلمد�نية، � �إىل �ل�صمال و�لإ

�جلنوب؟

P  P  P



الطب يف دم�شق يف ع�صر االزدهار

اجلاهلي  الع�رص  ففي  القدم.  منذ  الطبية  املعرفة  بناء  يف  العرب  �ساهم   

�سيخ  كان  حيان  الأ بع�ض  ويف  طباء،  الأ هم  والعرافني  وال�سحرة  الكهنة  كان 

وكان  الدواء  ي�سنع  الذي  ال�سيدلين  وهو  ي�سخ�ض  الذي  الطبيب  هو  القبيلة 

ي�سفي  ن�سان  الإ ولعاب  الكلب،  ع�سة  من  ي�سفي   – القبيلة  اأفراد  باعتقاد   – دمه 

�سنام  للأ التو�سل  كان  كما  الع�سق.  من  ي�سفي  والكي  اجللد،  اأمرا�ض  بع�ض  من 

م�سيبة،  اأو  مر�ض  وقوع  عند  اإليها  يلجوؤوَن  الوثنية  القبائل  لدى  �سائعة  عادة 

313
د. حممد يحيى خراط

*

باحث يف الرتاث الطبي العربي –وزير �سابق.

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�سلي

*
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يف حني يقوم الكهنة وال�سحرة بتقدمي احلجب 

ويعلق������ون التمائ������م ويرتل������ون التعاويذ لطرد 

ال�سياطني التي ت�سبب املر�ض. وقد ا�ستهر من 

طباء يف الع�رص اجلاهل������ي لقمان احلكيم  الأ

أث������ورة: »اآخر الط������ب الكي«،  وم������ن اأقواله املا

أ�سهر  وزهري بن جناب احلمريي الذي يعد من ا

املعمري������ن يف اجلاهلية اإذ عا�ض ما ينوف عن 

أربعمئ������ة عام – كما يزع������م البع�ض – وكان  ا

�س������يد قومه وحكيمهم وطبيبهم، وابن حذمي 

أن������ه اأحذق من مار�ض الطب  الذي يقال عنه ا

�س������ام وقد �رصب املثل يف  من العرب قبل الإ

براعته الطبية فقيل »اأطب من حذمي«.

�سام تغري و�سع املجتمع  ومع بزوغ فجر الإ

العربي تغ������رياً جذرياً فبع������د اأن كان جمتمعاً 

بدوياً متاأخراً حتّول يف اأقل من خم�سني عاماً 

اإىل جمتمع متح�رص ي�س������م مدناً كثرية يقطنها 

عدد كبري من ال�سكان.

�س������ام اخلراف������ات الطبية  لقد حارب الإ

التي كانت �سائدة وح�ّض على املعاجلة املادية 

حاديث النبوية امل�سهورة »يا  والنف�سية، فمن الأ

أووا فاإن اهلل عز وجل مل ي�س������ع  عب������اد اهلل تدا

داًء اإل و�س������ع له دواء اإّل واحداً وهو الهرم«. 

ويف حديث اآخر »داووا مر�ساكم بال�سدقة«. 

�سام بني الطب العاجي والطب  وقد فرق الإ

الوقائي، ففي حديث عن النبي حممد �س������لى 

اهلل عليه و�س������لم قوله »اإذا �سمعتم بالطاعون 

أنتم  باأر�ض فا تدخلوه������ا، واإذا وقع باأر�ض وا

بها فا تخرجوا منها«، وهذا ما يُعرف حالياً 

�سحاء جتنباً  »بالعزل« اأي عزل املر�ض عن الأ

للعدوى.

�سام  طباء يف �س������در الإ وقد ُعرف من الأ

كًا م������ن احل������ارث ب������ن كل������ده وابن������ه الن�رص 

زدي.  وال�سمردل النجراين و�سماد بن ثعلبة الأ

أم  �س������لمية وا وعرف������ت طبيبتني هما رفيدة الأ

ن�س������ارية وكانتا اأول طبيبات العرب  عطية الأ

وامل�سلمني.

موي فاإننا جند  واإذا انتقلنا اإىل الع�رص الأ

�س������امية قد ات�سعت، ويف  اأن رقعة الدولة الإ

أثناء تو�سعها كان العرب امل�سلمون على درجة  ا

عالية من الوعي فلم مي�سوا املوؤ�س�سات العلمية 

أ�سهر تلك  أو الدينية يف الباد املفتوحة. ومن ا ا

املوؤ�س�س������ات العلمية التي كانت قائمة يف ذلك 

احلني مدر�سة جندي�سابور الطبية.

وجندي�س������ابور مدين������ة تقع عل������ى اجلهة 

ال�رصقية ال�س������مالية من اخلليج العربي يف ما 

حواز احلالي������ة يف اإيران.  يع������رف مبنطقة الأ

جلاأ اإليها امل�س������يحيون الن�ساطرة ُعقب موؤمتر 

اإف�سو�ض الكن�سي الذي ُعقد عام 431م حيث 

حكم على زعيمهم ن�س������طوريو�ض وهو �سوري 

�س������ل من بلدة اأنطاكي������ة بالهرطقة والنفي  الأ

مر اإىل الرها و  أتباعه يف بداي������ة الأ فالتجاأ وا

مرباطور  ن�س������يبني يف �سمال �سورية، اإل اأن الإ

البيزنط������ي زين������ون )474 – 491 م( طردهم 

من تلك املدينتني فيمموا �س������طر جندي�سابور 
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واأقاموا فيها، يف حني ذهب ن�س������طوريو�ض اإىل 

ديرة يف �س������عيد م�������رص وتويف ودفن  اأحد الأ

هناك.

تابعت جندي�س������ابور ن�رص ر�سالتها العلمية 

موية وانطل������ق منها العلماء  زم������ن اخلافة الأ

اإىل خمتلف املدن وخا�س������ة دم�س������ق عا�س������مة 

الدولة وح�رص بع�س������هم اإىل دم�سق بناًء على 

مراء ويف اأحيان طلباً  أو الأ دعوة من اخللفاء ا

�سافة ملمار�سة الطب  للرزق وقام بع�سهم بالإ

برتجمة بع�������ض الكتب من اللغ������ة ال�رصيانية، 

آنذاك، اإىل اللغة العربية وهي  وهي لغة العلم ا

لغ������ة الدولة، ويعترب خالد اب������ن يزيد اأول من 

أن�س������اأ يف دم�سق اأول  �س������جع على الرتجمة، وا

خزانة للكتب.

طب������اء الذين ا�س������تهروا يف بداية  ومن الأ

آثال  طب������اء ك� ابن ا موي عدد من الأ العه������د الأ

أبو احلكم الدم�سقي  طبيب اخلليفة معاوية وا

وابن احلكم وحفيده عي�س������ى بن احلكم وقد 

ا�ستهر هذا الطبيب لو�س������عه كتاباً يف الطب 

آخ������ر يف »منافع احلي������وان«، وهناك  وكتاب������اً ا

الطبيب ال�رصي������اين ما�رصجويه الب�رصي الذي 

�س������كندري زمن اخلليفة  ترجم كتاب اأهرن الإ

مروان ب������ن احلكم وكذلك الطبيبان الراهبان 

مريانو�ض وا�س������طفانو�ض، وقد تلقى خالد ابن 

يزيد بن معاوية الكيمياء والطب على يديهما، 

أي�س������اًً تياذوق طبيب احلجاج بن  كما ا�ستهر ا

يو�سف الثقفي وايل العراق.

ويف زمن عمر بن العزيز ا�س������تهر الطبيب 
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عب������د امللك بن اأبجر الكن������اين وهو من اأطباء 

�سكندرية واملدر�س������ني يف مدر�ستها الطبية  الإ

مويني ثم انتقل اإىل اأنطاكية �سنة 719م  أيام الأ ا

وا�ستقر فيها.

طباء الذين مار�سوا  وممن ا�س������تهر من الأ

الطب والتاأليف الطبي يحيى النحوي مطران 

�س������كندرية ال������ذي ترجم ق�س������ماً من كتاب  الإ

أر�س������طو وبع�ض املق������الت الطبية جلالنو�ض،  ا

وكان مقرباً من عمرو بن العا�ض عندما فتح 

م�رص زمن اخلليفة عمر ابن العزيز )717 – 

720 م(. وم������ن موؤلفات يحيى النحوي الهامة 

طباء واحلكم������اء« وعنه نقل  كت������اب »تاريخ الأ

أّلف كتاباً بهذا ال�سم  ا�سحق بن حنني حينما ا

طباء  واأ�س������اف اإلي������ه ترجمة حياة بع�������ض الأ

ال�رصيان.

طباء الذين عرفوا يف بداية العهد  ومن الأ

موي اأحمد بن اإبراهي������م الذي كان طبيب  الأ

اخلليفة يزيد ب������ن عبد امللك، ومن الطبيبات 

عرفت زينب طبيبة بني اأو�ض التي ا�س������تهرت 

بجراحة العيون.

موي������ون بت�س������جيع  مل يكت������ف اخللف������اء الأ

قامة يف دم�س������ق  طباء على احل�س������ور والإ الأ

بل قام������وا ببناء البيمار�س������تانات فيها، حيث 

كانت تلك البيمار�ستانات جامعات طبية بكل 

طباء املعاجلة  معنى الكلمة ميار�ض فيه������ا الأ

والتدري�ض.

وكان الولي������د بن عبد املل������ك اأول من بنى 

موي  بيمار�ستاناً وداراً للمر�سى يف الع�رص الأ

وكان ذل������ك �س������نة  88ه������� / 706 م، وع������ني 

للبيمار�ستان اأطباًء وجعل لهم رواتب �سهرية، 

أم������ر بحب�������ض املجذومني،  واأج������رى عليهم  وا

رزاق. كما حب�س������ت على  وعل������ى العمي������ان الأ

البيمار�س������تانات واملوؤ�س�س������ات اخلريية اأوقافاً 

ت������در عليها ما ي�س������د نفقات اإطعام املر�س������ى 

ورعايتهم وت�س������ديد اأجور العاملني فيها. كما 

ُجهَزت بو�سائل الرفاهية والت�سلية للمر�سى، 

فكانت اأجواق املو�سيقيني ت�سدح يف رحابها. 

ا�س������ني اإىل  وكانوا يجلب������ون املطربني والق�سَّ

أثناء النهار. وقد درجت حتى  قاعات املر�سى ا

ن�ساد على املاآذن قبل بزوغ الفجر  ن عادة الإ الآ

ب�س������اعتني تخفيفاً لعناء ال�سهر على املر�سى 

رَّقني.
واملوؤ

كانت البيمار�س������تانات ت�س������ري ح�سب نظم 

واأ�س������ول واحدة تقريباً، فهي تق�س������م ب�سورة 

عامة اإىل ق�سمني منف�سلني، اأحدهما خم�س�ض 

ناث. وي�س������م كل ق�سم عدة  خر لاإ للذكور والآ

مرا�ض الباطنة وبع�سها  قاعات بع�س������ها لاأ

مرا�ض العيون.  للجراحة والتجبري وبع�سها لأ

مرا�ض الباطنة كان املر�س������ى  ويف قاعات الأ

يُف�َس������لون اإىل حممومني )م�سابون باحلمى( 

�س������هال(  ومربودي������ن )م�س������ابون بالتخمة والإ

وممرورين )م�سابون باجلنون(.

طباء يُدعى  وكان لكل بيمار�ستان رئي�ض لاأ

أق�س������امه  ال�س������اعور، كما كان لكل ق�س������م من ا
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رئي�ض. وكان يُطلق على ال�سيدلية التي تُ�سنَّع 

فيه������ا ال�رصابات ا�س������م ال�رصابخان������ة، ويُعرف 

أو املهتار. امل�رصف عليها با�سم ال�سيدلين ا

كان الطبي������ب يجل�������ض على دك������ة مرتفعة 

يف اإحدى القاع������ات، حيث كان يقوم بفح�ض 

املر�س������ى الذي������ن يف������دون اإىل البيمار�س������تان 

طباء يحر�ض على  للمعاجل������ة. وكان بع�ض الأ

أت������ون بها  أب������وال مر�س������اهم، التي يا فح�������ض ا

حمفوظة يف ق������ارورة زجاجية. ويطلقون على 

النتيج������ة التي يح�س������لون عليه������ا من فح�ض 

القارورة ا�س������م »التف�رصة«. ويقوم الطبيب بعد 

ت�س������خي�ض املر�ض بتدوين الو�سفة على ورقة 

تُوؤخ������ذ اإىل ال�رصابخان������ة، حي������ث كان العاج 

. واإذا كان املري�ض  ي�������رصف اإىل املري�ض جماناً

م�ساباً مبر�ض قليل اخلطر فاإنه ياأخذ دواءه 

اإىل منزل������ه، حيث يثابر على تعاطيه ح�س������ب 

أما اإذا كان بو�س������ع �س������يِّئ  تعليمات الطبيب. ا

فاإنه يُر�َس������ل اإىل اإحدى قاعات البيمار�ستان، 

طباء.  حيث ميكث هن������اك حتت اإ�������رصاف الأ

وكان هوؤلء يتناوبون العمل �س������باحاً وم�ساًء، 

ويبيتون عند املر�س������ى بالنوب������ة، كما ورد يف 

كتاب عقد اجلمان للعيني.

و مل تكن مهمة البيمار�ستانات قا�رصًة على 

تقدمي اخلدمات ال�سحية للمر�سى، بل كانت 

يف الوقت نف�سه معاهد علمية ومدار�ض لتعليم 

طب������اء واجلرائحيون  الط������ب، يتخرج منها الأ

والكحال������ون. وكانت ت�س������م مكتب������ات حافلة 

�س������اتذة  باملوؤلف������ات الطبية لتكون مرجعاً لاأ

والطاب.

أبي اأ�سيبعة، وهو اأحد تامذة  ويقول ابن ا

واأطباء البيمار�ستان النوري يف دم�سق: »كنت 

بعدما يفرغ احلكيم مه������ذب الدين واحلكيم 

عم������ران م������ن معاجل������ة املر�س������ى املقيم������ني 

أنا معهم اأجل�ض مع ال�س������يخ  بالبيمار�س������تان وا

ر�سي الدين الرحبي فاأعاين كيفية ا�ستدلله 

مرا�ض، وجملة ما ي�سفه للمر�سى وما  على الأ

مرا�ض  يكتب لهم، واأبحث معه يف كثري من الأ

طباء جمال�ض  ومداواتها« وكان يعق������د كبار الأ

عامة لتدري�ض �س������ناعة الط������ب على طابهم 

ومريديهم.

�سافة اإىل بيمار�ستان الوليد بن عبد  وبالإ

امللك فقد كان هناك يف دم�س������ق بيمار�ستانان 

اآخران هما:

أق������دم  ا وه������و  ال�صغ���ر:  البيمار�صت���ان 

بيمار�س������تان معروف يف مدينة دم�س������ق. وقد 

ذكر ابن العماد، يف موؤلفه �سذرات الذهب، اأن 

موي، حتت املاأذنة  مكان������ه يف قبالة اجلامع الأ

الغربية. وين�س������ب بع�س������هم بناءه اإىل اخلليفة 

أو ابن������ه يزي������د. وقد خرب������ه وحوله  معاوي������ة ا

خناوي،  أبو الف�س������ل الأ اإىل بي������ت رجل يدعى ا

وتوارثته اأ�رصته من بعده.

البيمار�صت���ان الكب���ر اأو الن���وري: بناه 

ال�س������لطان نور الدين حممود بن زنكي �س������نة 

)549 ه�������/ 1154 م(، من املال الذي ح�س������ل 
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عليه كفدية من بع�������ض ملوك الفرجن، الذين 

أثن������اء احلروب ال�س������ليبية. قال عنه  اأ�رصهم ا

أن������ه مل يكن له نظ������ري يف العامل يف  املوؤرخ������ون ا

حال������ة ابن جبري، الذي  ذل������ك الوقت. زاره الرَّ

حطَّ الرحال يف مدينة دم�س������ق �س������نة 580 ه� 

وقال: »وبها مار�ستان قدمي ومار�ستان حديث، 

واحلديث اأحفلهما واأكربهما«.

ظل البيمار�ستان النوري يعمل يف معاجلة 

املر�سى اإىل �سنة )1317 ه� /  1899م(، وكان 

اأطباوؤه و�سيادلته ل يقلون عن الع�رصين.

اأحمد عي�س������ى  اأح�س������ى الدكت������ور  ولقد 

البيمار�س������تانات املنت�رصة يف باد ال�سام فبلغ 

عددها )20 (، �س������بعة منها يف دم�سق وثاثة 

خرى، بني  يف حلب والباقي موزع يف املدن الأ

الرقة واأنطاكية �س������مالً حت������ى القد�ض وغزة 

جنوباً.

ويف الع�������رص العبا�س������ي عندم������ا انتقل������ت 

اخلافة اإىل العا�س������مة اجلدي������دة بغداد راَن 

على دم�س������ق ه������دوء ن�س������بي، حي������ث انتقلت 

الفعالي������ات العلمي������ة والثقافي������ة والطبية اإىل 

العا�سمة اجلديدة.

ولكن �رصعان ما ا�ستعادت دم�سق مكانتها 

وخ�سو�ساً يف ع�رص املماليك. فبعد اأن انت�رص 

ال�س������لطان نور الدين الزنكي على ال�سليبيني، 

قرر بناء بيمار�س������تان كبري يف مدينة دم�س������ق، 

لتخليد هذا النت�س������ار، وذلك �س������نة 1156م، 

واأطلق عليه ا�س������م البيمار�ستان النوري الكبري 

�ض يف هذا امل�ست�س������فى  الذي مّر ذكره. وقد درَّ

وعم������ل فيه اأطباء كثريون تخ������رج على يدهم 

�سامية يف ذلك  عدد كبري من اأطباء الباد الإ

العهد، نذكر منهم:

1- موف���ق الدين بن املط���ران )تويف 587 

ه� / 1191 م (:

أ�سعد بن اليا�ض بن املطران.  أبو الن�رص ا هو ا

أبي اأ�سيبعة »كان اأمري زمانه يف  قال فيه ابن ا

�س������ناعة الطب، جيد املداواة لطيف املداراة، 

دبية«. عارفاً بالعلوم احلكمية والفنون الأ

كان ابن املطران، اإىل جانب خدمته لرجال 

الدولة، يقوم بالتدري�ض ومبعاجلة املر�سى يف 

البيمار�ستان النوري الكبري بدم�سق. وكان من 

أ�س������هر تاميذه الطبيب مه������ذب الدين عبد  ا

الرحيم بن علي امللقب بالدخوار.

جمع ابن املطران كتباً كثرية، ول�سيما يف 

أّلف بع�ض  الطب، بع�س������ها من ن�سخ يده. كما ا

دوية املفردة ويف حفظ ال�سحة.  الكتب يف الأ

طباء ورو�سة  أ�سهر موؤلفاته )ب�س������تان الأ ومن ا

أه و�سمعه من ملح  لباء( �سنف فيه كل ما قرا الأ

ونوادر وتعريفات م�ستح�سنة يف علوم الطب. 

أين، وجعله على ن�سق كتاب دعوة  رتبه يف جزا

أّلفه ابن بطان. طباء الذي ا الأ

قي������ل اإنه ترك يف مكتبته م������ا ينوف على 

ع�رصة اآلف كتاب. وملا تويف ُدفن ب�س������فح جبل 

قا�سيون.
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2- عائلة اأبي اأ�صيبعة:

دب.  وهي عائلة دم�سقية عرفت بالعلم والأ

أبو العبا�ض،  ا�س������تهر من اأفرادها موفق الدين ا

اأحم������د بن القا�س������م بن خليفة امل�س������هور بابن 

أبي اأ�س������يبعة. توجه جده )خليفة( اإىل الديار  ا

امل�رصية، حينما فتحها امللك النا�رص �س������اح 

يوبي، وعمل يف خدمته. تعلم ولداه،  الدين الأ

القا�سم ور�سيد الدين علي، الطب يف القاهرة 

ثم يف دم�سق.

اأما اأحمد بن القا�س������م فقد ُوِلَد يف مدينة 

دم�سق نحو �س������نة )590 ه� / 1194 م( واأخذ 

مر عن وال������ده، كما لزم  العل������م يف ب������ادئ الأ

البيمار�س������تان النوري، وتدرب على يد مهذب 

الدين الدخوار واحلكيم عمران وال�سيخ ر�سي 

الدين الرحبي. ثم رحل اإىل القاهرة لا�ستزادة 

من العلم، حيث اجتمع بالع�ّساب �سياء الدين 

ندل�س������ي، كما ا�س������تغل يف اأحد  ابن البيطار الأ

البيمار�ستانات يف القاهرة �سنة 1236م.

أبي اأ�س������يبعة بعدها اإىل ال�س������ام  عاد ابن ا

أ�سهر تامذته  وقام بتدري�ض الطب. وكان من ا

أبو الفرج بن القف. ودخل بعد  اأمني الدول������ة ا

ذلك يف خدمة اأمري مدينة �س������لخد عز الدين 

فرخ�ساه، حيث اأم�سى بقية حياته.

أبي اأ�س������يبعة مبو�س������وعته  ا�س������تهر اب������ن ا

نباء يف طبقات  امل�سهورة وامل�س������ماة )عيون الأ

طب������اء (، والتي تع������د اأكمل موؤلف يف تاريخ  الأ

الطب ظه������ر يف الع������امل حتى نهاي������ة القرون 

الو�سطى. وقد و�سعه باأ�سلوب جميل متوخياً 

الدقة يف الرواية كموؤرخ قدير ونزيه.

أبي اأ�س������يبعة م������ن كتاب  ا�س������تفاد اب������ن ا

الفهر�س������ت لبن الندمي )اأمته �س������نة 987 م(، 

ندل�س������ي )1029  وطبقات الأمم ل�س������اعد الأ

طب������اء واحلكم������اء  – 1070 م(، وطبق������ات الأ
ندل�سي               )943  ل�سليمان بن جلجل الأ

– 1009 م(، واإخب������ار العلماء باأخبار احلكماء 
جلمال الدين القفطي )تويف �سنة 1248 م(.

 – ه����(   685  –  630( الق���ف  اب���ن   -3

)1233 – 1286 م(:

أبو الفرج بن موفق الدين  وهو اأمني الدولة ا

يعقوب بن ا�س������حق ابن القف. ُوِلَد يف مدينة 

ردن وتويف يف مدينة دم�سق. الكرك بالأ

فذاذ يف  يُع������د ابن القف من اجلراحني الأ

ألَّف جمموعة من الكتب  تاريخ الطب العربي. ا

أ�سهرها: ا

اأ- ال�س������ايف يف الطب اأجن������زه بني عامي 

1271 – 1272 م.

ب- جامع الغر�ض يف حفظ ال�سحة ودفع 

املر�ض، اأمته حوايل 1274م.

�س������اح يف عمل �س������ناعة  ج- عم������دة الإ

اجلراح، اأمته حوايل 1281 م.

�سول يف �رصح الف�سول، اأمته  د- كتاب الأ

بني عامي 1283 – 1284م.

ول������ه حوا�ض عل������ى كتاب القان������ون، و�رصح 

الكليات املوجودة فيه.
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4- اب���ن النفي�س )607 – 687 ه�( )1210 

– 1288 م(:
أب������ي احلزم  وه������و عاء الدي������ن علي بن ا

جاء، ُوِلَد  الَقر�سي، وهو من اأطباء دم�سق الأ

يف مدينة دم�س������ق وتويف يف القاهرة. وهو من 

تاميذ مدر�س������ة الدخوار يف دم�سق. وعندما 

طباء يف  ح������لَّ يف القاه������رة اأ�س������بح كب������ري الأ

البيمار�ستان املن�سوري، وهنا بنى لنف�سه بيتاً 

جميًا اأوقفه مع مكتبته بعد موته للم�ست�سفى 

أ�سهر موؤلفاته: الذي كان يعمل فيه. ومن ا

اأ - املوجـــز يف الطـــب: وه������و موجز لكتاب 

أربعة اأق�سام:  القانون لبن �س������ينا. يتاألف من ا

غذية  دوية والأ القواعد الكلية يف الطب – الأ

مرا�ض  مرا�ض املخت�سة بع�سو معني – الأ – الأ
التي ل تخ�ض ع�سواً معيناً.

ب - �ـــرصح ت�رصيـــح القانـــون لبـــن �سينـــا: 

ويف ه������ذا الكتاب يعرتف املوؤلِّ������ف باأنه مل يقم 

بت�رصيح جثة ب�رصية حيث يقول : »وقد �سدنا 

ع������ن مبا�رصة الت�رصي������ح وازع  ال�رصيعة وما يف 

أينا اأن نعتمد  اأخاقنا من الرحمة. لذل������ك را

ع�س������اء الباطنة على كام  يف تعرف �سور الأ

مر، وخا�سة  من تقدمنا من املبا�رصين لهذا الأ

الفا�س������ل جالينو�ض، اإذ كان������ت كتبه اأجود ما 

أ�سياء ي�سرية،  و�سل اإلينا يف هذا الفن.. اإل يف ا

أو اإخباره عنها  أنها من اأغاليط الن�ساخ، ا ظننا ا

مل يكن من بعد حتقيق امل�ساهدة فيها«.

ثم يُ�س������يف اإىل ذلك قوله: »اأما منافع كل 

ع�س������اء فاإنن������ا نعتمد يف فهمها  واحد من الأ

على م������ا يقت�س������يه النظر املحق������ق والبحث 

امل�ستقيم«.

بحاث  ي�سم كتاب �رصح ت�رصيح القانون الأ

التالية:

1- درا�س������ة ت�رصيحية مقارنة بني اأع�ساء 

ن�سان واأع�ساء بع�ض احليوانات. الإ

2- قواعد علم الت�رصيح.

ع�ساء. 3- اإثبات منافع الأ

4- املب������ادئ الت������ي منها ي�س������تخرج العلم 

ع�ساء بطريقة الت�رصيح. مبنافع الأ

لت امل�ستعملة يف الت�رصيح. 5- الآ

أي�س������اً �رصح  وم������ن موؤلفات اب������ن النفي�ض ا

دوية املفردة  أبقراط – كت������اب يف الأ ف�س������ول ا

– جام������ع الدقائق يف الطب- كتاب ال�س������ايف 
طف������ال – امله������ذب  – ر�س������الة يف اأوج������اع الأ
يف الكح������ل املجّرب وهو كت������اب هام يف طب 

العني واأدويتها- كتاب ال�سامل يف الطب وهو 

مو�س������وعة طبية وكيميائية اكت�سفت خمطوطة 

قبل نيف وع�رصين �س������نة وقام الدكتور زيدان 

بتحقيقه وثم طبعه بعد ذلك.

تعود �سهرة ابن النفي�ض اإىل اكت�سافه للدورة 

الدموية ال�سغرى خمالفاً بذلك راأي جالينو�ض 

أو م�سام  أنه ل يوجد منافذ ا وابن �سينا، وموؤكداً ا

ملرور الدم بني ن�س������في القلب. كذلك �رصحه 

لقدوم الدم، بع������د امتزاجه بالهواء النقي يف 

وىل  الرئ������ة، ورجوعه اإىل القلب. وهي املرة الأ
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يف تاريخ عل������م الفيزيولوجيا التي جند فيها 

تو�سيحاً علمياً للدورة الدموية ال�سغرى.

لق������د قام كل م������ن الدكتور عب������د الكرمي 

�س������حادة والدكتور �س������لمان قطاية يف جامعة 

حل������ب بدرا�س������ة كتاب �������رصح الت�رصي������ح لبن 

النفي�ض، فوجدا كثرياً من املعلومات اجلديدة 

آراء جالينو�ض. لذلك  والنقد ال�سحيح لبع�ض ا

ت�س������اءل هل ميكن الق������ول اإن ابن النفي�ض قد 

ن�سان؟  با�رص الت�رصيح ب�سورة عملية جل�سم الإ

فا�ستنتجا ما يلي:

1- اإن ابن النفي�������ض مل يقم بالت�رصيح كما 

�رّصح يف مقدمة كتابه.

2- قام ابن النفي�ض بت�رصيح جثث لبع�ض 

احليوانات، متاماً كما فعل جالينو�ض.

3- اإن الو�س������ف الدقيق لبع�ض اأع�س������اء 

ن�س������ان يرجح قيامه بت�رصيح ج�سم  ج�س������م الإ

ن�سان. الإ

وهك������ذا بقيت دم�س������ق اإىل جان������ب بغداد 

ندل�ض من������ارة من منارات العلم  والقاهرة والأ

أ�سعت بنورها �س������مالً وجنوباً و�رصقاً وغرباً.  ا

وروبي������ة كانت كتب  ويف ع�������رص النه�س������ة الأ

الطب العربية هي املراجع املعتمدة يف تدري�ض 

الطب.

�ض الطب اليوم  يام عندما يُدرَّ ويف هذه الأ

باللغ������ة العربية يف جامعة دم�س������ق ويف بقية 

�س������الة  جامعات القطر، فما هذا اإّل اإحياء لأ

الطب العربي وتبيان اأن اللغة العربية تت�س������ع 

أو تقانة  للغة العلم �سواء اأكان طباً اأو هند�سة ا

حديثة اأو غري ذلك.

P  P  P
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املطابع واملكتبات وال�شحافة يف دم�شق

يف القرن التا�شع ع�شر

مرباطورية العثمانية( يف مطلع القرن  و�سلت ال�سلطنة العثمانية )ولنقل الإ

التا�سع ع�رش اإىل درجة من التخلف والنحطاط وال�ستبداد والظلم والعبث تكاد مل 

تبلغها من قبل، وكانت البالد العربية يف ذلك الوقت اإما تابعة ا�سميًا لل�سلطنة مثل 

بلدان املغرب وم�رش اأو تابعة فعليًا اإليها وتقع مبا�رشة حتت وطاأة نظامها ال�سيا�سي 

داري اجلائر كما هي حال البالد ال�سامية. والقت�سادي والجتماعي والإ

322
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كاتب وباحث �سوري.

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�سلي

*



املطابع واملكتبات وال�شحافة يف دم�شق

323 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

قطاعي املتخلف  كان نظام احلكم �شبه الإ

مرباطورية العثمانية  يف  هو املهيم������ن على الإ

مطلع القرن التا�شع ع�رش، فال�شلطة م�شتبدة، 

والبالد خا�ش������ة )البالد ال�شامية( ترزح حتت 

قطاع وت�شلط الولة، وموظفي الدولة،  نري الإ

مية اأن تكون مطلقة  وجباة ال�رشائب، وكادت الأ

فن������ادراً ما كان يوجد متعل������م واملدار�س نادرة 

واإن وجدت فق������د كان التعليم بالرتكية فقط 

يف املدار�س الر�ش������مية، وكان النا�س يعتمدون 

يف تعليم اأطفالهم عل������ى الكتاتيب )يف بع�س 

امل�ش������اجد وال�رشوح الدينية( التي كانت نادرة 

بدورها، وكانت الثقافة عامة يف ركود وي�شكل 

قليمي والديني  الفق������ر والتخلف والنغالق الإ

والق������روي ال�ش������مات العامة للحي������اة، ومل تكن 

وروبية  تاأثريات الثورة الفرن�ش������ية والنه�شة الأ

أو اإىل  �شديدة الفعالية، فلم ت�شل اإل اإىل اأفراد ا

أو بع�س الطوائف  بع�س ال�رشائح الجتماعية ا

ويف املدن الرئي�ش������ية فقط. اإل اأن هذا الواقع 

الراك������د مل يبق راكداً فقد جرت اأحداث هامة 

حركته واأحدثت �ش������دمة يف تطور املجتمعات 

وىل لتغي������ريات  و�ش������اهمت يف زرع الب������ذور الأ

كرث تاأثرياً  �ش������املة فيما بعد. ولعل احلدث الأ

ول من القرن  يف بالد ال�ش������ام يف الن�ش������ف الأ

التا�شع ع�رش هو قدوم اجلي�س امل�رشي بقيادة 

اإبراهي������م با�ش������ا ابن حممد علي با�ش������ا حاكم 

م�رش، وط������رده جيو�س العثماني������ن من هذه 

البالد، وحماولت اإع������ادة النظر بالتحالفات 

نظمة ون�رش  ال�شيا�ش������ية وتغيري القوان������ن والأ

بواب  التعليم وزيادة ع������دد املدار�س، وفتح الأ

ملوج������ة جتدي������د الثقافة العربي������ة وحتديثها، 

وروبية اإىل 
وت�ش������هيل دخول تيارات النه�شة الأ

مرباطورية العثمانية عامة،  بالد ال�ش������ام والإ

واإثارة النتب������اه اإىل اإمكانية قيام دولة عربية 

مرباطورية العثمانية.  واحدة م�ش������تقلة عن الإ

وروبيون تواجدهم  ويف ه������ذه الفرتة كث������ف الأ

مرباطورية عامة(  يف البالد ال�شامية )ويف الإ

وزادوا ن�ش������اطهم وفعالياته������م القت�ش������ادية 

واهتموا  وال�شيا�ش������ية  والتعليمية  والثقافي������ة 

ثنية وقدموا المتيازات  قليات الدينية والإ بالأ

وت�ش������اهموا يف ن�رش التعليم واإ�شدار ال�شحف 

وطباعة الكتب ونقل مفاهيم احلرية والعدالة 

.
)1(

وامل�شاواة وتكافوؤ الفر�س

�ش������هدت بالد ال�ش������ام منذ بداية الن�شف 

الثاين من القرن التا�شع ع�رش منو روح التحرر 

وتنامي تي������ار النه�ش������ة العربية وتو�ش������حت 

مطال������ب النه�ش������وين العرب وخا�ش������ة منها  
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مطالب حتقيق الالمركزية ال�شيا�شية والتدري�س 

باللغة العربية، ون�������رش الثقافة العربية وجعل 

لزامي������ة يف بل������د املجند،  م������كان اخلدم������ة الإ

وتو�ش������يع هام�س احلريات وامل�شاواة والتكافوؤ 

وتعريب الق�ش������اء وغريه، واعتمد النه�شويون 

اأهدافهم و�شيلتن رئي�شيتن:  العرب لتحقيق 

وىل ه������ي تاأ�ش������ي�س اجلمعي������ات التي كانت  الأ

مبثابة اأحزاب والثانية هي تاأ�شي�س ال�شحف 

والكتابة فيها، وتاأ�ش������ي�س املكتب������ات وطباعة 

املخطوطات ون�رشها.

لقد تاأثر نظام احلكم ال�شلطاين )والنظام 

مرباطورية العثمانية( تاأثراً كبرياً  ال�شيا�شي لالإ

وروبية فاأ�شدر ال�شلطان  بحركة النه�ش������ة الأ

عبد املجيد من�ش������ور كوخلانة )1839( حيث 

أديانهم  وعد رعاياه )على اختالف اأجنا�شهم وا

ب�ش������يانة  اأرواحه������م و�رشفه������م وممتلكاتهم، 

وبتوزيع نزيه وعال لل�رشائب، ووعد امل�شلمن 

 )2(
على اخل�شو�س بتعديل اخلدمة الع�شكرية(

ألغ������ى ه������ذا املن�ش������ور )الحت������كارات  وق������د ا

وامل�ش������ادرات وت�ش������من جباية ال�رشائب يف 

ثم اأ�ش������در اخلط الهمايوين عام 
 )3(

الوليات(

1856 حيث اأكد فيه على ما جاء يف من�ش������ور 

كوخلان������ة وقرر تنظيم اأمور الدولة باإ�ش������دار 

قوانن جديدة، لك������ن تطبيق ما جاء يف هذه 

املرا�شم بقي حمدوداً.

ورث ال�ش������لطان عبد العزيز ال�شلطة عام 
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1861 ثم اأ�ش������در عام 1864 قانون الوليات 

أع������اد تنظيم الوليات، ومت  العثمانية، الذي ا

ت�ش������كيل جمال�س متثيلية فيها ت�ش������ارك الوايل 

 وف�ش������لت بريوت عن 
)4(

م�ش������وؤوليات احلكم(

ولية �شيدا واأحلقت بولية دم�شق التي �شار 

ا�ش������مها ولية �شورية وا�ش������تمرت بريوت تابعة 

لولية �ش������ورية حتى عام 1888 حيث ف�شلت 

عنها و�ش������كلت ولية م�ش������تقلة عرفت بولية 

أ تاأ�شي�س املطابع  . ويف هذا املناخ بدا
)5(

بريوت

واملدار�س وال�شحافة يف البالد ال�شامية ومنها 

مدينة دم�شق عا�شمة الولية ال�شورية.

املطابع:

اخرتع غوتنربغ املطبعة عام 1432 واأحدث 

اخرتاعها ثورة يف ع������امل الثقافة ون�رش التعليم 

والكت������ب وا�ش������تطراداً يف النه�ش������ة الثقافية 

وروبية، لكن هذا الخرتاع العظيم مل يدخل  الأ

مرباطوري������ة العثمانية دخولً  على بل������دان الإ

جماهريي������اً اإل بع������د ثالثة قرون مما �ش������اهم 

بق������اء على تخلف هذه البلدان، ذلك اأن  يف الإ

رجال الدين حرم������وا الطباعة متواطئن مع 

ال�ش������الطن ونظام احلكم واعتربوها انتهاكاً 

ل������ة اأمام دقة  لل�رشيعة وزعم������وا عدم دقة الآ

النا�شخن، وخاف الن�شاخ من البطالة وقالوا 

بجم������ال الكتابة بالن�ش������خ قيا�ش������اً له������ا، لكن 

مرباطورية ا�شتمروا بال�شغط  املتنورين يف الإ

دخال الطباعة اإىل البالد ال�شامية، فدخلت  لإ

املطبعة اأول ما دخلت اإىل دير قزحيا يف لبنان 

 واقت�رشت على طباعة الكتب 
)6(

ع������ام 1610

أثنا�شيو�س دبا�س  الدينية ثم جلب البطريريك  ا

ع������ام 1706 مطبعة اإىل حلب من بوخار�ش������ت 

أي�ش������اً على طباع������ة بع�س الكتب  واقت�رشت ا

الدينية، واأخرياً ا�ش������تطاع املتن������ورون النجاح 

�ش������الم )املفتي( عبد اهلل  فاأ�ش������در �ش������يخ الإ

أفن������دي فت������وى باإج������ازة طباع������ة الكتب غري  ا

: اإذا قال زيد 
)7(

الدينية عام 1727 هذا ن�شها

أنه ذو قدرة يف ف������ن الطباعة،  الذي يدع������ي ا

أ�شكالً  أنه ي�ش������تطيع اأن ينق�س على القوالب ا وا

للحروف والكلمات من كتب يف اللغة واملنطق 

والفل�ش������فة وعلوم الفلك وعلوم دنيوية مماثلة 

وياأتي لنا بن�شخ لتلك الكتب عن طريق �شغط 

ال������ورق على القوال������ب، فهل ي�ش������مح القانون 

الو�شعي لزيد مبمار�شة مثل حرفة الطباعة؟ 

اإمنا نطلب فتوى ب�ش������اأن زيد هذا ويف �ش������اأن 

الطباعة.

واجلواب: اإذا قام �ش������خ�س ذو قدرة على 

الطباع������ة بنق�س احل������روف والكلمات للكتاب 
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أتى لنا  ف�شحح على قالب ب�شورة �شحيحة وا

بن�ش������خ كثرية يف مدة وجي������زة دون عناء وعن 

طريق �ش������غط الورق على ذل������ك القالب فاإن 

كرثة الكتب قد تقلل م������ن ثمنها ويرتتب على 

ذل������ك زيادة اقتنائها، ومب������ا اأن يف ذلك فائدة 

هائلة فاإن هذا املو�شوع جدير بالثناء العميم، 

ذن لذلك ال�شخ�س، ولكن  وينبغي اأن يعطي الإ

يجب اأن يعيد علماء الت�شحيح الكتاب الذي 

)8(
�شوف تنق�س حروفه.

و�ش������در قرار اإمرباطوري يف العام نف�شه 

باإج������ازة طباعة الكتب غ������ري الدينية، وبقيت 

طباع������ة الكت������ب الدينية ممنوع������ة حتى عام 

1784 حيث اأ�ش������در ال�ش������لطان عبد احلميد 

اأمراً �ش������مح مبوجبه بطباعة الكتب املقد�شة. 

وانت�رشت املطابع بعدها �ش������يئاً ف�شيئاً وب�شكل 

بطيء يف مدن بالد ال�شام، ومل تتاأ�ش�س مطبعة 

يف دم�ش������ق �ش������وى عام 1855 وه������ي مطبعة 

حن������ا الدوم������اين )قطاع خا�������س( بينما كانت 

قد تاأ�ش�ش������ت يف حلب ع������ام )1841( على يد 

جانب املقيمن فيها واأ�شبحت دم�شق  اأحد الأ

م�ش������تعدة لن�رش الكتب وال�ش������حافة وما لبثت 

أ�ش�ش������ت مطبعة ر�ش������مية فيها عام  الدولة اأن ا

1864 وانت�رشت بعدها املطابع يف هذه املدينة 

العريقة. 

املكتبات:

قال حبيب الزيات يف �شدر كتابه )خزائن 

الكتب يف دم�شق(:

كانت دم�شق قدمياً )مباءة امللوك واخللفاء 

أ�شعة احل�شارة املدنية. ولهذا ازدحمت  ومنبثق ا

أبوابه������ا يف كل ع�رش وفود ال�ش������عراء  عل������ى ا

أبنيتها بحلقات املدر�شن  دباء، وغ�ش������ت ا والأ

وطبق������ات العلماء، كما ي�ش������هد بذلك التاريخ 

مام ابن ع�شاكر يف  امل�ش������هور الذي و�ش������عه الإ

أو ن�شاأ  ثمانن جملداً، لرتجمة من دخلها منهم ا

فيها اإىل اأواخر املئة ال�شاد�شة للهجرة خالف 

ذي������ال، ولهذا كرثت فيها  م������ا اأحلق بها من الأ

منازل العل������م ودور القراآن واحلديث وتوفرت 

أ�شواق الكتب.. حتى  �ش������فار وا لديها خزائن الأ

أب������و املفاخر حم������ي الدين  مام ا عّد منه������ا الإ

النعيمي ال�ش������افعي مئات يف كتابه الذي دعاه 

))تنبيه الطالب واإر�شاد الدار�س فيما بدم�شق 

من امل�شاجد واملدار�س((.. وقد كان يف مكاتبها 

الوقفي������ة من نفائ�س املوؤلفات ونوادر الذخائر 

العلمية ما لعل مثله مل يجتمع يف مدينة اأخرى 

أثناء  . وبرز ا
)9(

من الديار ال�ش������ورية وامل�رشية(

�رش ال�ش������امية  احلك������م العثماين ع������دد من الأ
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املعروفة، كما نبغ يف دم�ش������ق نفر من رجالت 

)10(
أرباب العلم. الفكر وا

كانت يف دم�ش������ق يف القرن التا�ش������ع ع�رش 

مدر�ش������ة ومكتبة هامة )مبثاب������ة جممع ثقايف 

أ�شهم هذا  موي، وقد ا هي مدر�ش������ة اجلامع الأ

امل�شجد اإ�شهاماً فعالً يف حفظ الرتاث العربي 

.
)11(

�شالمي و�شيانته الإ

تاأ�ش�ش������ت املكتبة الظاهرية بدم�ش������ق عام 

1880 مب�شاعي وت�شجيع الوايل امل�شلح مدحت 

أ�ش�������س اجلمعية اخلريية وو�شع  با�ش������ا، الذي ا

أ�ش������ها عدداً من اأعيان دم�شق وعلمائها  على را

))للنهو�س باأعباء دار الكتب واملدار�س( واتبع 

موي، ت�شع مكاتب  لها اإ�شافة ملكتبة اجلامع الأ

)12(
خا�شة اأخرى هي:

1 � املكتبة العمرية.

2 � مكتبة عبد اهلل با�شا العظم.

3 � مكتبة �شليمان با�شا العظم.

4 � مكتبة عثمان الكردي.

5 � مكتبة اخلياطن.

عدادية. 6 � املكتبة الإ

7 � املكتبة ال�شم�شاطية.

8 � املكتبة الياغو�شية.

وقاف. 9 � مكتبة الأ

أي�ش������اً يف دم�شق و�شواحيها  وكانت توجد ا

وقاف امل�شيحية  عدة مكتبات اأخرى خا�شة لالأ

رياف مثل  ديرة وبع�شها يف الأ يف الكنائ�س والأ

مكتبات معلول و�ش������يدنايا ويربود. وتقرر اأن 

أبوابها لعموم  تفتح ه������ذه املكتبات جميعه������ا ا

النا�س.

أ�ش�س ثماين مدار�س  وكان مدحت با�شا قد ا

يف دم�ش������ق ومدر�شة لل�شنائع و�ش������جع اإن�شاء 

املدار�س واملكتبات واحلرك������ة الثقافية عامة 

أن�ش������اأ )الطرق واملكتبات واملدار�س ون�ش������ط  وا

ال�ش������ناعة والزراع������ة، و�������رشب عل������ى اأيدي 

املرت�ش������ن ون�������رش احلرية ال�شخ�ش������ية، ولقن 

احلكام واملحكوم عليهم درو�ش������اً يف الوطنية 

.
)13(

وال�شعور بالواجب(

ال�صحافة:

اأ�ش������در ال�ش������لطان عب������د املجي������د لئحة 

أولي������ة تنظم ه������ذه املطبوعات يف ال�ش������لطنة  ا

عام 1957، ثم اأ�ش������در ال�شلطان امل�شلح عبد 

العزي������ز اأول قان������ون للمطبوعات عام 1865، 

غ������ري اأن دم�ش������ق مل ت�ش������هد  ما �ش������هدته حلب 

نها )كعا�شمة فكرية اإ�شالمية  وبريوت مثاًل لأ

مل تخ������رج عن حفاظها ه������ذا، فاجتهت طوال 

احلك������م العثم������اين مثلما كانت م������ن قبل اإىل 
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أنواعها،  �شالمية على اختالف ا الدرا�ش������ات الإ

دب، وبهذا بقيت  واإىل التاريخ والرتاج������م والأ

حمافظة على ثقافة �رشقية اإ�ش������المية �رشف، 

أبعدته������ا عن الرتاث الغربي  وبقيت يف عزلة ا

وعن الت�ش������ال بالغ������رب، اإن بطريق البعثات 

. وكان 
)14(

ر�شاليات التب�شريية( واإن بطريق الإ

�شالمية نتائج  لتلك العزلة يف ظل اخلالفة الإ

وخيمة على حركة اليقظة والنبعاث يف هذه 

احلا�رشة، فهذه العزلة هي التي جعلت دم�شق 

أت������ي يف مرتبة لحقة يف معرف������ة الطباعة  تا

بعد حلب وب������ريوت، وهي التي جعلتها تعرف 

ول مرة � والر�ش������مية فقط � مع  ال�ش������حافة لأ

حلب يف اآن واحد تقريباً، وحن كانت بريوت 

قد هياأت جياًل من ال�ش������حافين للعمل فيها 

ويف املغرتب، وكانت حلب قد دفعت بعدد من 

عالم اإن مل يكن لل�ش������حافة احللبية املقيمة  الأ

فل�ش������حافتها املغرتبة، نرى اأن دم�ش������ق بقيت 

مق�������رشة جداً يف هذا ال�ش������اأن فال �ش������حافة 

 وبقيت دم�شق 
)15(

ول طباعة ول �ش������حفين.

مق�رشة طوال القرن التا�شع ع�رش.

أية حال ومع بدء انت�ش������ار تاأ�ش������ي�س  على ا

ال�ش������حف يف مدن بالد ال�شام وتطوير الربيد 

وتخفي�س ر�ش������ومه والر�شوم املالية املفرو�شة 

عل������ى ال�ش������حف، تاأ�ش�ش������ت يف دم�ش������ق اأول 

�ش������حيفة وا�ش������مها )�ش������ورية( يف 16 ت�رشين 

الثاين 1865 وكانت �ش������حيفة ر�شمية بعناية 

را�شد با�شا وايل ولية �شورية، وكانت تظهر يف 

أ�شبوعية( كبرية ن�شفها تركي  أربع �شفحات )ا ا

خر  يكتب بقلم مكتوبي الولية، والن�ش������ف الآ

عربي يقوم بتحريره اأحد الكتبة الدم�ش������قين 

ومنهم اأديب نظمي )�ش������ار فيما بعد �شاحب 

جري������دة الكائنات( وحممد كرد علي )�ش������ار 

لحقاً �شاحب جملة املقتب�س( ومل يكن جلريدة 

نها  داب وال�شيا�شة لأ �ش������ورية �ش������اأن يف عامل الآ

كانت خمت�شة بن�رش اأوامر احلكومة واأنظمتها 

واحل������وادث الر�ش������مية يف الولي������ة من عزل 

وتن�شيب واإعالنات ر�شمية وبالغات وغريها. 

واأول م������ن رتب اأحوالها ونظ������م مطبعتها كان 

خليل خوري اللبناين موؤ�ش�������س جريدة حديقة 

خبار( البريوتي������ة. وكان اآخر الذين تولوا  )الأ

اإدارتها م�ش������طفى وا�ش������ف �ش������احب امتياز 

جريدتي )ال�ش������ام( و )ال�شكة احلجازية( فيما 

بعد. وبقيت جريدة �ش������ورية ت�ش������در بانتظام 

حتى ع������ام 1918 حيث توقفت بعد �ش������قوط 

)16(
مرباطورية العثمانية. الإ

ا�ش������تفادت ال�ش������حافة اإذاً م������ن قان������ون 
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املطبوعات الذي اأ�شدره ال�شلطان عبد العزيز 

عام 1865 ومتتعت بحرية ن�ش������بية ون�ش������طت 

قالم، وبرز  و)�ش������يطر ال�ش������حفيون وحملة الأ

 ،
)17(

وفعالً يف توجي������ه احلكم(
ً
دوره������م هاما 

وملا ازداد �شغط هوؤلء واأ�رشفوا يف انتقاداتهم 

أيار  �شدر اإعالن �شلطاين خا�س بال�شحافة يف ا

1867 احتفظ الباب العايل مبوجبه لنف�ش������ه 

)بحق الت�رشف بطريق اإداري وم�ش������تقل( عن 

�شلطة القانون، ت�رشفاً  يجريه على ال�شحافة 

املتداولة و�شد ال�شحف التي ترف�س املبادئ 

 وفر�س هذا 
)18(

التي يج������ب اأن ت�ش������توحيها(

عالن قان������ون الرقابة واأعطى لل�ش������لطات  الإ

أ �ش������يف  احلاكمة حق تعطيل ال�ش������حيفة وبدا

التعطيل منذ ذلك الوقت  مرفوعاً فوق رقاب 

ن، فقد كان باأمر �شلطاين  ال�ش������حف حتى الآ

ث������م باأمر من املندوب ال�ش������امي ثم مبر�ش������وم 

حكام  جمهوري ث������م باأمر اإداري يف عه������د الأ

العرفي������ة. هذا مع اأن ال�ش������لطان عبد العزيز 

كان مي������الً للتح������رر )متمتعاً ب������روح ع�رشية، 

م�رشفاً يف تبذي������ر اأمواله، متقرباً من الغرب، 

وهذا املي������ل اإىل التح������رر والع�رشية مل يجعله 

منتقداً من ال�ش������حافة، فق������د هادنها طوياًل، 

وكان اأحيان������اً ي�ش������ّيق عليها، ثم م������ا يلبث اأن 

يدعها تنطلق منددة بالوزراء ومراقبة اأعمال 

.
)19(

الولة وكبار املوظفن

مل تدم ال�شتفادة من القانون الذي اأ�شدره 

ال�ش������لطان عب������د العزيز ع������ام 1865 طوياًل 

وانتهت ف������رتة احلريات ال�ش������حفية هذه مع 

خلفه )حي������ث وجد مقت������ولً يف غرفته( عام 

1876 وخلفه ال�ش������لطان عب������د احلميد الذي 

وىل من  قب������ل حرية ال�ش������حافة يف ال�ش������نة الأ

حكم������ه ثم انق�س عليها وق������د خنقها قبل اأن 

تن�شا يف دم�ش������ق خا�شة من خالل نقل الوايل 

�شالحي مدحت با�ش������ا اإىل مكان اآخر بعد  الإ

عن  اأن ا�ش������تطاع )هذا امل�شلح الكبري فتح الأ

أ�ش������ياء كثرية مل تكن يف احل�شبان، وعرف  على ا

أين ينطلق، لقد كان ن�ش������رياً لل�ش������حيفة  من ا

واملدر�ش������ة واملكتب������ة واجلمعي������ة، ورك������ز جل 

نه وجد  اهتمام������ه على ه������ذه امل�ش������تويات، لأ

ن�شان  فيها ال�ش������بيل الوحيد لتطوير ذهنية الإ

ال�رشقي واإيقاظه من �شباته الطويل ومل مت�س 

�ش������نوات على ولية هذا الرجل الكبري، حتى 

هداف يف بالد  تبل������ورت املفاهيم وحتددت الأ

.
)20(

ال�شام(

لقد ازداد �شيف الرقابة والقوانن املعادية 

حلرية ال�ش������حافة والت�ش������ييق على ال�شحف 
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أيام ال�ش������لطان عب������د احلميد،  وال�ش������حفين ا

كما زاد التج�ش�������س على ال�شحافة ف�شاًل عن 

�ش������طوة الرقيب )املكتوبجي( ومزاجيته، مما 

اأدى اإىل اأمري������ن يف اآن واحد، عزوف املثقفن 

يف دم�ش������ق عن تاأ�شي�س �شحف وهجرتهم اإىل 

لبنان وم�������رش، وكذلك �ش������طوة الرقابة على 

ال�شحف من خالل تعليماتها التالية:

1 � يجب على ال�ش������حف اإعالم ال�ش������عب 

عن �شحة ال�ش������لطان الغالية، وبعدئذ ميكنها 

نت������اج الزراعي وع������ن الرقي  الكتاب������ة عن الإ

التجاري وال�شناعة.

2 � ليج������وز ن�������رش اأي مق������ال اأو خرب قبل 

اأخ������ذ موافق������ة وزارة املعارف، وي�ش������تثنى من 

ذلك الق�ش������ايا التي ل تتعار�������س مع الوجهة 

الجتماعية.

ي  3 � ممن������وع ن�������رش املق������الت الطويلة لأ

أو اجتماعي. مو�شوع اأخالقي ا

4 � ممنوع ا�شتعمال عبارة )البقية تاأتي( اأو 

أو )البقية يف العدد  أو )للبحث �ش������لة( ا )يتبع( ا

أو اأي اإ�شارة اإىل اأن املقال غري كامل. القادم( ا

أو  5 � ممن������وع ترك ف������راغ يف اجلري������دة ا

ا�ش������تعمال نقط ب������دلً من فق������رات حذفتها 

ن يف ذل������ك ت�شوي�ش������اً يرتك جمالً  الرقاب������ة لأ

للتاأويل من الراأي العام.

6 � ليج������وز انتقاد ال�شخ�ش������يات الكبرية 

الر�ش������مية، فاإذا اتهم حاك������م ب�رشقة فال ين�رش 

�ش������يء عن هذا، واإذا اتهم بر�ش������وة فال ي�شار 

أو املوظف الكبري  اإىل النب������اأ، واإذا قتل احلاكم ا

أن������ه مات بطريقة غري  يح������ذف اأي تلميح اإىل ا

عادية، بل يكتفي باأن ين�رش باأنه تويف.

أنباء عن ثورات يف داخل  7 � ل يجوز ن�رش ا

ال�شلطنة اأو عن ثورات تاريخية �شد اأي ملك 

من امللوك.

أية هزائم اأ�شابت جي�س  8 � ل يجوز ن�رش ا

عداء،  ال�شلطنة ول اأي انت�شارات انت�رشها الأ

عداء. ول يجوز تعظيم اأي قائد من قوات الأ

أع������داء جاللة  9 � ل يج������وز ن�������رش ا�ش������م ا

)21(
�شارة اإليهم. ال�شلطان والإ

ومل تك������ن الرقابة وحدها ه������ي العائق بل 

أو  تراف������ق معها التج�ش�������س على ال�ش������حيفة ا

حمرريها )ويف ظل الرقابة واجلا�شو�شية تعر�س 

ذلل  أنواع الإ ب�شع ا الفكر يف الدولة العثمانية لأ

وال�شتعباد والت�شويه. فقد فر�س على النا�س 

�ش������مت رهيب قاتل، وفر�������س على املتكلمن 

أ�شد فتكاً اإذ فر�س  منهم ما هو اأدهى م�شيبة وا

عليهم النفاق والزدواجية وموت ال�شخ�ش������ية 
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ن�ش������انية متاماً، وحتى من �ش������اء ال�شمت مل  الإ

يكن لي�ش������لم ب�ش������مته فق������د كان يفر�س على 

الكثريي������ن التطبيل والتزمري وكان������وا يلزمون 

بت�رشيحات معدة ومهي������اأة، ويف غمرة هوؤلء 

املرغمن يرتع جي�س من امل�شبحن والنفعين 

والو�ش������ولين الذي������ن يريقون م������اء الوجه يف 

.
)22(

�شبيل من�شب(

ال�ش������حفين  هج������رة  اإذن  طبيعي������اً  كان 

أو  وعزوفهم عن تاأ�ش������ي�س �ش������حف يف دم�شق ا

حلب وهجرته������م اإىل اأمكنة اأخرى، مما ترك 

دم�ش������ق ط������وال ثالثة عقود بعد بدء انت�ش������ار 

ال�شحافة العربية بدون �شحافة، ومل تتاأ�ش�س 

�ش������حيفة ثانية بعد �ش������ورية �ش������وى �شحيفة 

واحدة هي �ش������حيفة )دم�ش������ق( ع������ام 1878 

آة  وكانت �شحيفة اأهلية وجملة واحدة هي )مرا

الأخالق(.

�صحيفة دم�صق:

أ�ش������بوعية �شيا�ش������ية ظهرت عام  جري������دة ا

1878 باللغت������ن العربي������ة والرتكية �ش������احب 

امتيازها اأحمد عزت با�شا العابد الذي ترقى 

بع������د ذل������ك اإىل اأعظم منا�ش������ب الدولة حتى 

�شار كاتباً ثانياً لل�شلطان عبد احلميد. وكان 

لدى تاأ�ش������ي�س جريدة )دم�ش������ق( رئي�ش������اً لقلم 

املخابرات الرتكية والعربية يف حكومة �شورية 

يف عهد واليها جودت با�ش������ا املوؤرخ ال�ش������هري 

الذي حر�ش������ه على اإن�ش������ائها، وقد ن�رش على 

أ�شار فيها اإىل ماآثر  �شفحاتها ف�ش������ولً كثرية ا

العرب ومفاخرهم وعلومهم وف�شائلهم، وبعد 

انت�شارها بخم�شة �شهور احتجبت زماناً ق�شرياً 

أ�شند من�شب الولية  ل�شواغل �شخ�ش������ية، وملا ا

أ�ش������عد  اإىل مدحت با�ش������ا �ش������نة 1879 رافقه ا

أ�شعد  اأفندي اأحد اأبطال تركيا الفتاة، وا�شتهر ا

أفن������دي بهجومه مع علي �ش������عادي على ق�رش  ا

نقاذ ال�شلطان  مراد اخلام�س من  )براغان( لإ

احلب�س وتقليده �شيف اخلالفة بدلً من عمه 

ال�شلطان عبد العزيز املخلوع، فاأوعز مدحت 

با�شا اإىل اأحمد عزت با�شتئناف ن�رش اجلريدة 

التي اأعيد ظهورها يف 29 اآب لل�شنة املذكورة، 

أ�شعد اأفندي بكتابة ق�شمها الرتكي  وعهد اإىل ا

لر�شوخ قدمه يف قواعد اللغة العثمانية، وبعد 

أ�شعد  �ش������فر مدحت با�شا من �ش������ورية ا�شرتك ا

اأفندي مع ج������ربان لوي�س يف تعاطي املحاماة، 

ثم نف������ي اإىل فزان بطرابل�������س الغرب )ليبيا( 

ومات هناك. اأما الق�شم العربي من اجلريدة 

فتوىل كتابته �ش������ليم بك عنح������وري الذي كان 

اإذ ذاك حم������رر مقاولت مرك������ز الولية فن�رش 
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فيه������ا املقالت ال�شيا�ش������ية والعمرانية تعزيزا 

أثناء ذلك ان�شم اأحمد  ركان الد�ش������تور ويف ا ًلأ

عارف بك بن املال نور اهلل قا�شي دم�شق اإىل 

�شاحب المتياز فا�ش������رتكا معاً يف اإدارة هذه 

ال�ش������حيفة، ثم انتقل حتريرها بعد �شنة اإىل 

يد اأديب نظمي وم�ش������طفى وا�ش������ف اللذين 

أن�شاآها نحو ال�ش������نتن، وملا اأخذ اأحمد عزت  ا

با�ش������ا يتقلب يف ماأموريات ال�ش������لطنة خارجاً 

أ�شه ا�شطر اإىل اإهمال م�شلحة  عن م�شقط را

اجلريدة التي �ش������ارت ت�شدر بال انتظام اإىل 

.
)23(

اآخر عهدها يف �شنة 1887

خالق: مراآة الأ

جملة ن�ش������ف �ش������هرية ظه������رت يف كانون 

ور�ش������ا  �ش������ليم  ل�ش������احبيها   1886 الث������اين 

عنح������وري، وكانت تن�رش ب�ش������كل كتاب يتاألف 

من������ه يف اآخر ال�ش������نة 24 ج������زءاً وكل جزء يف 

24 �شفحة �شغرية ت�شدر دون امتياز ورخ�شة 

من احلكومة، وكانت على ق�ش������من اأحدهما 

دب وتاأخذ  )روايات تتجاذب طريف الغرام والأ

بنا�شيتي الفكاهة والعلم، والثاين يخو�س كل 

عب������اب ويبحث يف كل ركاز وت������راب، فحيثما 

أينما ظفر ب�ش������ذرة اأحرزها  فاز بدرة كنزها وا

خال ال�شيا�شة والدين. وعلى اإثر �شدور العدد 

ول منها حجزت عليه احلكومة ا�ش������تبداداً  الأ

لو�ش������اية قدمت على اأحد �شاحبيها �شليم بك 

أنه يتحدى الق������راآن يف املقالت التي  بحج������ة ا

ول منها وهو املخت�س  ين�رشها يف الق�ش������م الأ

ب������ه حتريره. وبعد املرافع������ة التي اجنلت عن 

التربئ������ة اأ�رشبا عن اط������راد ن�رشها حذراً من 

مظامل احلكام. ثم نال �شليم بك امتيازاً بتاأ�شي�س 

آة  مطبعة با�ش������م )الحتاد( وجملة با�ش������م )مرا

خالق( على يد نا�ش������د با�ش������ا وايل �شورية،  الأ

ولكن �شدة الت�شييق واملراقبة على املطبوعات 

يف ذلك الوقت حالت دون ا�ش������تئناف اإ�شدار 

.
)24(

املجلة

اإذاً نتيج������ة قوان������ن وممار�ش������ات نظ������ام 

ال�ش������لطان عبد احلمي������د وت�ش������ديد الرقابة 

وتعطيل ال�ش������حف تاأخرت ال�شحافة يف بالد 

أنفا�س  ال�شام ويف دم�شق خا�شة فقد )اأح�شيت ا

ال�ش������حفين وبات الواحد منهم يفكر ويفكر 

طوي������اًل قبل اأن يخ������ط قلمه عب������ارة واحدة، 

وكان������ت داهي������ة الدواهي تعطيل ال�ش������حيفة 

اإدارياً وباأمر �ش������فهي واقتياد �ش������احبها عند 

قبية دون حماكمة،  ال�ش������بهة اإىل املجاهل والأ

اأما املواد فمعظمها مفرو�س من قبل الرقابة، 

وال�شحيفة ملزمة بن�رش كل ما تطلبه ال�شلطة 



املطابع واملكتبات وال�شحافة يف دم�شق

333 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

خبار اخلارجية  من ن�شو�س واإعالنات، اأما الأ

فهي خا�شعة للغربلة، ول ين�رش من ذلك الثبت 

الطويل من الربقيات التي كانت تاأخذ عنوان 

)التغرافات( اإل ما جتود به �شماحة الرقيب، 

أ�شد ما يكون على الفتتاحية  �رشاف ا ويكون الإ

التي كان فيها للباب العايل وال�ش������لطة املحلية 

أو املو�شوعات  دبيات ا وفر، اأما الأ الن�شيب الأ

الجتماعية فكان يجب اأن تن�شجم مع الذوق 

 اأما 
)25(

الع������ام وتتوافق مع �شيا�ش������ة الدولة..(

التزلف للباب العايل ولل�شلطان عبد احلميد 

فحدث ول حرج، فقد كتب يف �شحيفة �شورية 

مثاًل.. )وبعد فكل يعلم اأن كوكب املعارف يف 

اأقطارنا ال�رشقية كان متوارياً حتى جل�س على 

قبال ح�رشة  جالل وال�شوكة والإ تخت العز والإ

عظم، فظهرت  مولنا و�ش������يدنا ال�ش������لطان الأ

اإرادته ال�ش������نية بتعميم املع������ارف يف ممالكه 

.
)26(

ال�شلطانية(

وكتب مبنا�شبة عيد ميالد ال�شلطان عبد 

احلميد )طالئع الظفر والنجاح مبيالد ح�رشة 

�ش������يدنا �شلطان ال�شالطن واأمري املوؤمنن ظل 

عظم اخلاقان  اهلل يف العامل وخليفة الر�شول الأ

ذو ال�شوكة والقتدار واملعايل مولنا ال�شلطان 

ابن ال�شلطان الغازي عبد احلميد خان الثاين 

أيده اهلل بال�شبع املثاين، وجعله زينة يف �رشيره  ا

.
)27(

كوان وتوايل النريان( بدي مادامت الأ الأ

ومل يقت�رش املديح على ال�ش������لطان بل �شمل 

أنه م�ش������اء يوم الثالثاء  أي�ش������اً )نذكر ا الوايل ا

جالل  والذي فيه �������رشف مدينتنا بالدولة والإ

قبال ح�������رشة وايل وليتنا املعظم  واليمن والإ

.
)28(

أبهج العباد( هطل الغيث فاأروى البالد وا

اأما جريدة ال�ش������ام وهي ال�شحيفة الثانية 

خري من  التي �شدرت يف دم�ش������ق يف الربع الأ

القرن التا�ش������ع ع�رش وهي �ش������حيفة خا�شة، 

فل������م تكن اأقل حما�ش������اً ملدح ال������وايل وبطانته 

أ  فقد كتب������ت يف عيد ال�ش������لطان.. )كان مبدا

ارتقاء ال�ش������لطنة العظمى اإىل مراتب الكمال 

قوام العثمانية  و�شبب �ش������عادة املالين من الأ

يف احلال وال�ش������تقبال، وهو يوم ب�رشي جتلى 

قمر ال�ش������عود من �ش������ماء عامل ال�ش������هود، فهو 

عياد الواجبة  عندن������ا عيد جليل من اأعظم الأ

التمجي������د والتبديل.. وه������ذا مما جعل ملوك 

ر�س مفتونة ب�ش������فاته ال�ش������نية م�ش������غوفة  الأ

.
)29(

مبحا�شن اأفكاره العلية امللوكية..(

يبقى �ش������وؤال واحد يطرح نف�شه، هل كان 

النه�شويون واملثقفون وال�شحفيون ي�شتطيعون 
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أو الكتابة يف ال�شحف يف  تاأ�ش������ي�س �ش������حف ا

هذه ال�رشوط والظروف؟ ولعل هذا املناخ هو 

مر  الذي حر�ش������هم على الهج������رة واقت�رش الأ

على �شدور �شحيفتن فقط يف دم�شق طوال 

القرن التا�ش������ع ع�رش كله هما �شورية ودم�شق 
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ال�سحافـــة  تاريـــخ  طـــرازي  دي  الفيكونـــت  ـ   23

العربية، ج1، �س 198.

24 ـ امل�سدر ال�سابق، �س 199.

25 ـ تاريخ ال�سحافة ال�سورية ج1، �س 194.

26 ـ جريـــدة �سوريـــة عدد 931 تاريـــخ 1883/7/20 

عن جوزيف اليا�س �س 62.

27 ـ جريدة �سوريـــة العدد 1549 تاريخ 1895/5/7 

امل�سدر نف�سه، �س 64.

28 ـ جريـــدة ال�ســـام العدد 485 تاريـــخ 9/3/ 1907 

امل�سدر نف�سه، �س 65.

29 ـ جريدة �سورية العدد 1030 تاريخ 1885/10/3 

امل�سدر نف�سه.
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»دم�شــــُق.. 

عا�شمتــــــي«   

ذاكرتي  لتدفقت يف  اأنت؟  العامل  اأي عا�صمة من عوا�صم  اأحد: من  �صاألني  لو 

ولو  دم�صق.  اأنها  ليعلن  �صوتي  ي�صدر  اأن  قبل  اإليها  اأنتمي  التي  مدينتي  مالمح 

تكرر ال�صوؤال ب�صيغة اأخرى: وما هي دم�صق بني العوا�صم؟ لقلت اإنها عا�صمة ككل 

�صديدة  خ�صو�صية  متلك  التي  املدينة  نها  لأ منها..  كاأي  لي�صت  ولكنها  العوا�صم 

تلت�صق بها، وتعرب عنها، وجتعلها متفردة بني مدن وعوا�صم العامل قاطبة.
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اأديبة وكاتبة من �صورية.

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�صلي
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�صحيح �أن هناك �أماكن يف عو��صم �أو مدن 

عربية �أو غربية ��صتقت مالحمها من دم�صق، 

أنها �صيغت على غر�رها لكن �أنى هي من  أو � �

ح�صا�س �لذي يت�رسب �إليك من دم�صق  ذلك �لإ

أو )توليدو( يف ��صبانيا هي  فقط؟.. )طليطلة( �

حماكاة �أكرث ما تكون �صبها بدم�صق �لقدمية.. 

أبعد حد.. وت�ص������به  أنيقة ونظيفة ومهذبة �إىل � �

دم�ص������ق �لقدمية باأزقتها وحار�تها و�إطاللت 

أي�صاً �إىل حد �لروعة.. لكنها  بيوتها.. وجميلة �

لي�صت كدم�صق هذه �ملدينة �لعجيبة �لتي ت�صع 

من بني جدر�نها حر�رة �لنتماء.. وعاطفة ل 

يغي������ب وهجها عمن �أح�س بها مهما بعدت به 

�مل�صافات عنها.

 ولو ز�ر �أحدنا �صوقاً �صعبياً ذ� خ�صو�صية 

أو �لقاهرة، �أو مر�ك�س لتذكر  يف ��ص������طنبول، �

على �لفور �ل�ص������وق �ل�صهري �صوق )�حلميدية(، 

أنه ل يتجول يف هذ�  ح�������س يف �لوقت ذ�ته � ولأ

أو  ن هذ� �أجم������ل من ذ�ك، � �ل�ص������وق.. لي�س لأ

ن تفرد �ص������وق  �أن ذلك �أف�ص������ل من هذ� بل لأ

�ص������و�ق حتى  )�حلميدية( يجعله وحيد�ً بني �لأ

لو كانت يف قلب �أي عا�صمة عربية.

أذك������ر �ص������ورية �لوط������ن و�لنتم������اء..   �إذ �

�أت�صور عقد�ً من ياقوت هبط من �ل�صماء �إىل 

ر�س.. ويف �لو�صط جوهرة م�صعة نادرة هي  �لأ

دم�صق.

 دم�صق �لتي هي يل ولكل من ينتمي �إليها 

نها  أو يزورها، �أو حتى مي������ر بها لأ ويحبه������ا، �

تر�صخ يف �لوجد�ن قبل �لعقول. و�أت�صورها.. 

هذه �ملدينة �ملتاألقة وهي تن�ص������اب من ح�صن 

قا�صيون لتهبط �إىل �لقلب منها.. �إىل �حلار�ت 

�لقدمية.. وكاأن تلك �حلار�ت لي�صت هي �لتي 

تاألق من خاللها قا�ص������يون، كم������ا باقي فروع 

و�رس�ي������ني هذه �ملدينة وهي متتد بات�ص������اعها، 

بل �لعك�س.. ولكاأن �ملرء يخالها �صتت�ص������ع �أكرث 

و�أكرث حتى ت�ص������مل �لع������امل.. ولكنها يف �لوقت 

لفة على كل من  ذ�ته تظل تطبق باحلنان و�لأ

أو �لوجد�ن. ينتمي �إليها باملكان �

 �ص������افرت كثري�ً بني بلد�ن �لعامل.. وع�صت 

يف بع�س �لعو��صم �صنني.. ولرمبا ��صتحوذت 

علي مدينة م������ا.. لكن م�ص������اعري وعاطفتي 

مل ت�ص������ادرها �إل دم�ص������ق.. فما �إن �أعود �إليها 

�إل و�أح�س وكاأن دهور�ً قد �نق�ص������ت يف �لبعد 

أنا �لتي ولدت  عنها. ملاذ� يا ربي يكون هذ�؟ و�

فيها وتفتحت فيه������ا يف فرتة تقع بني حربني 

أ�ص������توعبهما �إذ كن������ت يف مرحل������ة �لطفولة  مل �

عو�م 1967 حني وقعت حرب  و�ليفاعة بني �لأ

حزير�ن، و1973 عندما كانت حرب ت�رسين.. 

مان  ولكنني وعيت جيد�ً ذلك �ل�ص������تقر�ر و�لأ

�ل������ذي كنا ومازلنا ننعم به يف هذ� �لوطن. ما 

�صعرت يوماً بغربة يف �أجز�ئه، وما ت�رسب �إىل 

أنا من جيل  مان و� نف�ص������ي �إح�ص������ا�س بعدم �لأ

ر�قب �نتكا�ص������ات و�إحباط������ات حرب حزير�ن 

جد�د. باء و�لأ على �لآ
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ج������و�ء �ملفعم������ة بالطماأنينة   يف ه������ذه �لأ

أتنقل بني �لكنائ�س  أنا � و�ل�ص������تقر�ر ن�ص������اأت و�

و�مل�ص������اجد.. �إذ كان������ت مدر�ص������تي �لبتد�ئية 

أقف������ز مع رفيقاتي  أنا � يف حي ب������اب توما.. و�

ورفاقي ممن هم يف مثل �ص������ني كالع�ص������افري 

ف������وق �حلجارة �ل�ص������ود�ء �لتي تر�ص������ف تلك 

�حلار�ت.. و�ل�صالم يت�رسب �إىل نفو�صنا وكاأن 

�ل�ص������يد �مل�صيح قد �ص������كبه يف هذ� �ملكان مع 

تعاليم �لدين �مل�ص������يحي.. وم������ا من فرق بني 

أو م�ص������يحي. هذ� �لتعانق �لديني ول  م�ص������لم �

نه تعانق حقيقي هو �لتعبري عن  �أقول �لتاآلف لأ

دم�ص������ق �لتي مل جند فيها �إل �لتاآخي و�لوئام. 

وكم كنا نرتهب ونحن منر �أمام �إحدى �لكنائ�س 

يف �حلار�ت �لقدمية، و�لكبار يقولون لنا �إنه 

كان فيها ر�أ�س يوحنا �ملعمد�ن قبل �أن ي�صتقر 

موي.. ويا له من تاأكيد عملي  يف �مل�ص������جد �لأ

لهذ� �لتم������ازج �لذي يحيا فينا بني �مل�ص������جد 

و�لكني�صة.

جو�ء هي �لتي �ص������اغت ثقافتي،  ه������ذه �لأ

�أكفاء  ودعمتها بالطبع مدر�ص������تي مبعلم������ني 

ومناهج تربوي������ة عالية، و�أ�رسة كانت تكمل ما 

تلقنه �ملدر�صة. �أما بيئتي �خلا�صة جد�ً فكانت 

حتمل مالمح �لثقاف������ة �لقومية، تلك �لثقافة 

�لتي تعززت عندي بف�ص������ل م������ن �لتقيتهم يف 

طفولتي من كّتاب عرب و�ص������وريني، وكلهم ل 

فرق عنده بني م�رسق �لوطن �لعربي �أو مغربه، 

مة �لو�حدة يحملونه قناعة ر��صخة،  و�صعار �لأ

بناء لنرتبى عليه  ويت�رسب �إلينا نح������ن جيل �لأ
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يف مد�ر�ص������نا كما يف بيوتن������ا. وحتى تقاليدنا 

وعاد�تن������ا و�لتي هي جزء من ثقافتنا ت�ص������ب 

يف نهر و�حد لالنتماء ي�رسي بيننا كما ي�رسي 

ن  أننا �لآ بردى يف �أعماق دم�ص������ق.. فماذ� لو �

ن�صّفي هذه �لعاد�ت و�لتقاليد ونحافظ عليها 

ونظهرها على �لعامل كله �إذ ت�ص������ع دم�ص������ق يف 

مطلع �لعام �لقادم كعا�صمة للثقافة �لعربية؟

 دم�ص������ق ه������ذه �لت������ي متازج������ت فيها كل 

�ل�رس�ئح �لجتماعية تاأبى �إل �أن تكون عا�صمة 

لتمازج �لثقافات قبل �أن ت�صبح يف وقت قريب 

عا�ص������مة للثقافة. ثقاف������ات كانت متر بها يف 

�أزمان م�صت، وثقافات تاأتي �إليها با�صتمر�ر. 

و�إذ� كان������ت كل �ل�رس�ئ������ح �لجتماعية من كل 

�أرجاء �صورية ت�صب يف دم�صق فاإن كل من جاء 

أنا دم�صقي..  �إليها و��صتقر فيها لكاأنه يقول: �

فهذه مدينتي �لتي ت�صتوعب ثقافتي.. بل هي 

يف �حلقيقة ت�صيف �إليها.

 وعندم������ا �أحت������دث ع������ن �لثقاف������ة، ولو 

أ�صري �إىل �أن  أن�ص������ى �أن � مبالم�ص������ة �رسيعة، ل �

�لثقافة لي�صت هي �لقائمة فينا فقط، بل هي 

أي�ص������اً تلك �لتي تدخل �إلين������ا، وتزدهر بيننا،  �

فتتاأ�صل لدينا. و�لثقافة بتنوع �إيقاعاتها تقع 

يف �لفكر، ويف �ملمار�ص������ة، ويف �صيغ �ملجتمع 

هلية،  و�ملوؤ�ص�ص������ات �لر�ص������مية و�جلمعيات �لأ

وغريه������ا �لكثري. ثقافة تعرب عنها �حلارة �لتي 

�أ�ص������بحت �ص������ارعاً، و�لد�ر �لتي غ������دت بناًء، 

و�ملن�ص������اآت �حلديثة �لتي ت�ص������كلت لتحت�صن 

أ�صكالً جديدة من �لثقافة.  �

 ولو ذهبت على ظهر فر�س عربية �أ�صيلة 

�إىل نادي �لفرو�ص������ية �لي������وم لقلت �إنك تعرف 

�لفرو�صية و�لفر�صان و�أخالقهم، لكنك مل تعرف 

قباًل �أن هذه �لريا�ص������ة مبا حتمله من ثقافة 

قد �زدهرت عندنا حتى �أ�ص������بح لها نو�ديها، 

وم�ص������ابقاتها، ومدربوه������ا، وكل م������ا ميت لها 

ب�صلة.. بينما كان هناك فار�س ذهبي يرعاها 

أنه ذهب عنا لكن ما تاأ�ص�س  ويتاألق فيها، ولو �

للفرو�صية ظل باقيا. 

أ�ص������كال   �إذن.. فهذ� مثال عن �ص������كل من �

�لثقافة �لتي تتطور وتتعزز وتدخل يف ن�ص������يج 

ن �لفرو�صية  جمتمعنا هكذ� بي�رس وب�ص������اطة، لأ

ن كريا�صة من �لريا�صات �إل  و�إن كانت تبدو �لآ

�أن لها تقاليدها، و�أخالقياتها �لتي ل تختلف 

مانة،  أبد�ً عن �أخالق �أهل بالد �ل�ص������ام يف �لأ �

و�ل�ص������هامة، وح�ص������ن �ل�ص������يافة، و�ل�ص������فات 

خرى. �لرفيعة �لأ

أبو�بها �إل  أ�صو�رها و� دم�صق و�إن كانت لها �

�ص������و�ر مل تكن يوماً جدر�نا فا�ص������لة  �أن تلك �لأ

أبو�بها على مدى  بينها وبني و�لعامل، وما كانت �

�لتاريخ �إل مفتوحة على كل �لثقافات من كل 

بو�ب ذ�بت ومل يبق  �لجتاهات حتى �إن هذه �لأ

أ�صماوؤها ورموزها.  منها �إل �

أبن������اء جيل������ي مل نعا�رس  أنن������ي و�  �ص������حيح �
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�لتقاليد �لدم�ص������قية �لعريقة يف �حلياة، ويف 

�ملنا�ص������بات �خلا�ص������ة و�لعامة، ويف �حلار�ت 

أو  حياء و�لتي ل تنح�رس فقط يف �مللب�س، � و�لأ

أو �ملنا�ص������بات  أو �لحتفالت �لدينية، � �ملاأكل، �

أق������ول �إنن������ا مل نعا�رسه������ا، ومل  �لجتماعي������ة، �

ن�صاهدها �إل �للهم يف �لتلفاز لكننا نعي متاماً 

ننا  ماذ� تعني ه������ذه �لتقاليد وهذه �لعاد�ت لأ

ن  منار�صها يف �لو�قع ولكن بطرق معا�رسة، ولأ

�لقيم ثابتة ولو تبدلت �ملفاهيم.

تقالي������د �أعرفه������ا وتعرفونه������ا من خالل 

أو �لرت�حم  عياد، � �ل�صالت �لجتماعية يف �لأ

أو �لحتفاء ب�صاكن جديد ياأتي  يف رم�ص������ان، �

أو �إىل �لبناء، �أو يف �أطباق �لطعام  �إىل �حلارة �

�لتي ترتبط مبنا�ص������باتها، �أو يف �أ�صول رعاية 

�لغرب������اء، وغريه������ا �لكثري مم������ا �أتذكره ومما 

ن. �إن������ه �لرت�ث �إذن �لذي 
ق������د ل يح�رسين �لآ

أنها لن تتخلى عنه  تنطوي عليه دم�صق وتعلن �

ولو تبدلت �لطرق يف �لتعبري عنه. 

وهك������ذ� تنوع������ت �لثقافات م������ن زر�عية، 

وحرفية مهنية، ومن فنون ن�صوية، و�أ�صبح لها 

�حتاد�ت، وموؤ�ص�ص������ات، ومعاهد فنية و�صعبية 

تن�رس �لوعي من خاللها، وتوؤ�صل ملن يريد �أن 

أنو�ع هذه �لثقافة. يطور �أي نوع من �

دم�صق عا�صمتي.. فاأنا جزء منها.. وهي 

�لتعبري ع������ن وعن جيلي بكامل������ه.. وها نحن 

على م�صارف عام دم�ص������ق �لعا�صمة �لثقافية 

نتزود من �ملا�صي.. ونتطلع �إىل �مل�صتقبل.

P  P  P
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1976 - 1893

خري الدين الزركلي �شاعر وطني ملتهب العاطفة وال�شعور، واأحد اأربعة �شعراء 

حملوا معًا لقب )�شاعر ال�شام( وهم: خليل مردم بك، و�شفيق جربي، وحممد البزم.. 

عالم، حتى ليكاد يكون فريدًا  واأديب زاخر املعرفة، ودبلوما�شي، وباحث يف تراجم الأ

بني معا�رصيه.
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ول������د خ������ر الدين ب������ن حمم������ود الزركلي 

يف 25 حزي������ران ع������ام 1893 يف ب������روت من 

أبوين دم�س������قيني، وتلقى درا�سته يف املدر�سة  ا

الها�س������مية بدم�س������ق، ثم دّر�س فيها، واأ�سدر 

�س������معي( التي �س������ادرتها احلكومة  جملة )الأ

العثمانية.

�سافر اإىل بروت ملتابعة درا�سته يف مدر�سة 

دب  )الاليي������ك( الت������ي دّر�س فيها بعدئ������ذ الأ

العربي والتاريخ، وبعد عودته اإىل دم�س������ق يف 

وىل، اأ�سدر عام 1915  أوائل احلرب العاملية الأ ا

جريدة )ل�سان العرب( ثم )املفيد( بال�سرتاك 

مع �سديقه يو�سف حيدر، واأعد جمموعة من 

�س������عره للطبع بعنوان )عبث ال�سباب( غر اأن 

النار التي �سبت يف املطبعة التهمتها.

غادر دم�سق اإىل فل�سطني فاحلجاز يف 24 

أثر دخول الفرن�سيني اإليها،  متوز 1920 على ا

حيث ا�ستقر هناك وُمنح عام 1921 اجلن�سية 

احلجازية، وقد اأ�سدر عليه الفرن�سيون حكماً 

عدام غيابياً. بالإ

ردن مل�ساعدة  انتدبه ال�رشيف ح�سني اإىل الأ

ردن  مر عبد اهلل يف تاأ�سي�س حكومة الأ ابنه الأ

وىل، ف�س������مي مفت�س������اً للمعارف، فرئي�س������اً  الأ

لديوان رئا�س������ة احلكوم������ة )1921 – 1923(، 

أن�ساأ  نكليز عليها، ق�سد م�رش وا وملا ت�سلّط الإ

فيه������ا )املطبعة العربية(، فطب������ع فيها ديوانه 

ول، وكتاب )ما راأيت وما �سمعت(،  ال�سعري الأ

وىل من  و )عام������ان يف عم������ان(، والطبع������ة الأ

عالم( يف ثالثة جملدات. )الأ

عندما ن�س������بت الثورة ال�سورية عام 1925 

عدام مرة ثانية ب�س������بب ن�ساطه  ُحكم عليه بالإ

ال�سيا�س������ي، وق�س������ائده امللتهب������ة يف مهاجمة 

ال�س������تعمار الفرن�س������ي، ويف عام 1930 ذهب 

اإىل القد�س حيث اأ�س������در فيها جريدة يومية 

با�س������م )احلياة( غر اأن احلكومة الربيطانية 

امل�س������تعمرة عطلتها، فاأ�س������در جريدة اأخرى 

با�سم )يافا(.

م�ست�س������اراً  ليك������ون   1934 ع������ام  دع������ي 

للمفو�سية ال�س������عودية يف القاهرة، وكان اأحد 

املندوبني يف التمهيد لتاأ�س������ي�س جامعة الدول 

العربية والتوقيع على ميثاقها.

دارة وزارة اخلارجية  انتدب عام 1946 لإ

ال�سعودية يف جدة، ويف عام 1951 ُعني وزيراً 

مفو�ساً ومندوباً دائماً للحكومة ال�سعودية يف 

جامعة ال������دول العربية، ويف هذه الفرتة اأعاد 

عالم( يف ع�رشة جملدات،  طبع مو�س������وعة )الأ

وقد ا�س������تملت هذه املو�سوعة على نحو ع�رشة 

�س������هر الرجال والن�س������اء من  اآلف ترجم������ة لأ

العرب وامل�س������تعربني وامل�س������ت�رشقني من اأقدم 
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الع�سور حتى عام 1955 مع �سور املتاأخرين، 

ومناذج من خطوط املتقدمني واملتاأخرين.

عني عام 1957 �س������فراً للمملكة العربية 

ال�سعودية، ومندوباً ممتازاً يف املغرب، واختر 

عميداً لل�سلك الدبلوما�سي فيه.

اأ�س������يب عام 1963 مبر�س مزمن، فمنح 

قامة يف بروت، ثم انتقل اإىل  اإجازة طويلة لالإ

مرا�س،  القاهرة، وهناك ا�س������طلحت عليه الأ

ول عام  جل يف 25 ت�رشين الأ اإىل اأن واف������اه الأ

1976، بعد اأن هياأ ديوانه الكامل للطبع، وقد 

اأقام له النادي العربي يف دم�سق حفاًل تاأبينياً 

تكلم في������ه كل من ال�س������اعر �س������ليم الزركلي، 

والدكتور �س������كري في�س������ل، والدكتور �س������اكر 

م�س������طفى وغرهم، كما اأ�س������درت عنه جملة 

)الثقافة( عدداً خا�ساً يف �سباط 1977.

دبية اآثاره الأ

1- ديوان خر الدين الزركلي – موؤ�س�س������ة 

الر�سالة – بروت 1993.

عالم – دار العلم للماليني – بروت  2- الأ

.1997

3- ماجدولني وال�ساعر.

4- ما راأيت وما �سمعت.

5- عامان يف عمان.

6- امللك عبد العزيز اآل �سعود.

�س�عره

األهب خر الدين الزركلي امل�ساعر ب�سعره 
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فئدة،  أّثر يف الأ أثار العواطف، وا احلما�س������ي، وا

أنغاماً  ذهان، فقد �س������كب روح������ه ا وح������ّرك الأ

يوا�س������ي بها الوط������ن اجلريح ت������ارة، ويثر به 

العزائم تارة اأخرى، كل ذلك باأ�س������لوب يت�سف 

�رشاق والو�سوح،  �سالة، ويحفل بالإ بالعمق والأ

ويطفح برهافة احل�س.

أثار �س������عره الهمم، واأق�س م�س������اجع  لقد ا

الغا�سبني واملعتدين، فقد وقف باملر�ساد لكل 

ليمة التي ع�سفت بالوطن، ورفع  حداث الأ الأ

�سوته عالياً ليقول مندداً بالظلم والطغيان:

ت��ك��ي��د ك���ي���ف  ل����ل����َح����َدث����ان  اهلُل 

ب����ردى ي��غ��ي�����ض وق��ا���س��ي��ون مييد

خالَله يجو�ض  وط��ٍن  على  لهفي 

�������س������ذاُذ اآف�����������اٍق ��������������راِذُم ����س���ود

اأب����راب����ُر ال�����س��ن��غ��اِل ت�����س��ل��ب اأم��ت��ي

وط��ن��ي، ول ي��ت�����س��ّدع اجل��ل��م��ود؟

لها وم��ا  الديار  ت��ذود عن  زحفت 

م���ن ق�����وٍة، ف��ع��ج��ب��ت ك��ي��ف ت���ذود

ول��ق��د ���س��ِه��دت ج��م��وع��ه��ا وث��اب��ًة

حديد بال�سدور  ُي��دف��ع  ك��ان  ل��و 

له ف��م��ا  احل��ي��اَة  رام  اإن  وال�����س��ع��ب 

حميد.. احلياِة  اأ�سباِب  َدْرِك  عن 

أبلغ من قوله  أق������وى وا وهل هناك �رشخة ا

عندما اأحرق الفرن�س������يون دم�س������ق و�رشبوها 

أيار عام  بالقنابل يف التا�س������ع والع�رشي������ن من ا

:1945

ه������ُل اأه���ل���ي، وال����دي����اُر دي����اري الأ

���س��ع��اري ال��ن��رب��ن  وادي  و���س��ع��اُر 

ن�����ازٍل ب���ج���ل���َق  اأمل  م����ن  ك�����ان  م����ا 

واِر ب����َي  ف����زن����ُده  ال�����زن�����اِد،  واري 

ج��ن��ب��ات��ه��ا يف  امل����ه����راَق  ال������دَم  اإن 

ل�����س��ف��اري ���س��ف��اَره��ا  واإن  ل���دم���ي، 

دم���ع���ي مل���ا ُم��ن��ي��ت ب���ه ج�����اٍر هنا

ودم����ي ه��ن��اك ع��ل��ى ث���راه���ا ج���اِر

ال����ن����اُر حم���دق���ٌة ب���ج���ّل���َق ب��ع��دم��ا

ت���رك���ت ح���م���اَة ع��ل��ى ���س��ف��ٍر ه���اِر

حياء م�رعَة اخلطى تنا�سب يف الأ

ع���م���ار ط���م���اِر والأ ت��اأت��ي ع��ل��ى الأ

الذرى �ساخمُة  وهي  املنازُل  ف��اإذا 

م����ن����ه����اُر اأط�����������الٍل ع���ل���ى م���ن���ه���اِر

ن��ي��ن��وى اأو  ت��دم��ر  امل���دي���ن���ُة  واإذا 

اأن����ق����ا�����ضُ ع����م����ران ور�����س����ُم دم����ار

وكم كان يوؤمله اأن يرى البالد العربية تقت�سم 

أ، وبع�س العرب يلتزمون ال�سمت، ول  وتتجزا

أو احتجاجاً  يحركون �س������اكناً، ول يعلنون ثورة ا

قل: على الأ

ُتقت�سِم العْرِب  ودي��اُر  الونى  فيَم 

ُت��ْرَع والذمم التي مل  العهوُد  اأي��ن 

هل �سح ما قيل من وعٍد ومن ِعدٍة

ُتهت�سم العرب  راأيت حقوَق  وقد 

ما باُل بغداَد مل تنب�ْض بها �سفٌة

علم؟ بها  يخفْق  مل  لبروَت  وم��ا 

طماُع حائمٌة ن�سجو على ال�سيِم والأ

كباُد ت�سطرم ونكظم الغيَظ والأ
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ويهاج������م بع�������س الزعماء الع������رب الذين 

يكرثون من اخلطب والكالم الفارغ، والكتفاء 

باإ�سدار بيانات ال�سجب والتنديد، ول يقومون 

مة  ب������اأي عمل جدي مثمر ل�س������الح ه������ذه الأ

املنكوبة قائاًل:

اأي����ه����ا احل����ام����ل����ون األ�����وي�����َة ال��ق��و

زع����م����اَء ب���ي���ن���ن���ا  امل�����������س�����َم�����ْوَن  ِم 

وزي��دو اإل��ي��ك��م،  ن�ستمْع  اخ��ط��ب��وا 

ن�����ا ب����ي����ان����ًا ن��������زْدُك��������ُم اإ�����س����غ����اَء

ر واّدع������وا اأن���ك���م خ��ل��ق��ت��م ل��ن��ا الأ

�����ضَ ل��ن��ح��ي��ا ب��خ��ره��ا وال�����س��م��اَء

دي���اج���ي���� يف  اأن�����ك�����م  اهلل  ����س���ِه���د 

������ٍر واأن�������ا ب���ك���ْم ف���ق���دن���ا ال�����س��ي��اَء

م�سّحي� ���س��ام��ت��َن  ال��ن��ا���ُض  يعمل 

��������َن واأن������ت������م ت�������������رّددون ال����ه����واء

ويلح عليه ال�س������وق اإىل وطن������ه وهو منفي 

أمل الف������راق واأوجاع الغربة  عنه وبعيد، يعاين ا

القا�سية فيقول:

ال����ع����ُن ب���ع���د ف����راق����ه����ا ال���وط���ن���ا

���َك���ن���ا ����سَ ول  األ�����ف�����ْت  ����س���اك���ن���ًا  ل 

ري��������ان��������ٌة ب������ال������دم������ِع اأق����ل����ق����ه����ا

���ن���ا َو����سَ ول  ك������رًى  حت�������ضَّ  ل  اأن 

����س���ان���ح���ٍة ك�������ِل  ت�������رى يف  ك����ان����ت 

��ن��ا ��ن��ًا، وب���ات���ت ل ت���رى َح�����سَ ُح�����سْ

ول ين�س������ى دم�س������ق التي رع������ت طفولته 

و�سبابه، والتي هجرها مرغماً، واأق�سي عنها 

يام  ذى، فهل جتمع الأ مكرهاً، حني حاق بها الأ

بينهما يوماً، ويعود عهد ال�سفاء، وت�سمه بعد 

ال�ستات خمائلها الوارفة، واأزاهرها وورودها 

العبقة؟:

اأنا يف هواِك كما ي�ساء هواك يل

ك���ِل���ٌف ب��ح��ب��ك ي���ا دم�����س��ق ودود

لنقي�سٍة ول  ِق��ل��ًى  ع��ن��ِك  اأن����اأَ  مل 

امل���ح���م���ود رب�����ع�����َي  اإل  اأن���������ِت  م�����ا 

ذى ولقد هجرتِك حن حاق بِك الأ

ب����اِة ع��ل��ى ه�����واِك ق��ع��ود! م���ا ل����الأ

اأعنتي ملكت  ول��و  عنِك  اأق�سيت 

بيُد وب��ي��ن��ك  ب��ي��ن��ي  تنب�سْط  مل 

بيننا جت��م��ع  ي��������اُم  الأ اأت���ري���ن���ه���ا 

�سيعود ���س��ف��ائ��ه��ا  ع��ه��َد  وت���ري���َن 

اأت�����س��م��ن��ا ب��ع��د ال�����س��ت��اِت خ��م��ائ��ٌل

ووروُد واأزاه�����������������������ٌر  ري���������ان���������ٌة 

أي�س������اً عن حنينه اإىل دم�سق واأهلها  ويعرب ا

يام(، فلول احلنني اإليها ملا  يف ق�سيدة )هلل لالأ

حبة الذين كانت ت�سمهم هذه املدينة،  بكى الأ

وذرف عليها الدموع:

ل����ول احل���ن���ُن مل���ا ب��ك��ي��ت اأح���ب���ًة

ك��ان��ت ت�����س��ُم��ُه��ُم دم�����س��ُق وجت��م��ع

ل����ول احل���ن���ُن مل���ا ب��ك��ي��ت ل��ي��ال��ي��ًا

ك��ان��ت دم�����س��ق ب��ه��ا جت���ود ومت��ن��ع

ل��ول احل��ن��ُن اإىل دم�����س��َق واأه��ِل��ه��ا

��ع وُن ال��ُه��مَّ ج��ف��ت مب��ق��ل��ت��َي ال�������س���وؤ

��ٍق ل����ول احل���ن���ُن مل���ا ب��َك��ْي��ت ب��ج��لَّ

ب��دٍر يطلع( وال���ُف  )ق��م��رًا يغيب 
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م����ٍة ل����ول احل���ن���ُن مل���ا غ�����س��ب��ت لأ

دم���ع الأ عليها  ذارف�����ٍة  ال�����س��ام  يف 

ل��ه��ا اأب�����ك�����ي  م�����ا  ي�������اِم،  ل�������الأ هلِل، 

اأن�����ا ذل����ك امل��ت��ف��ّج��ع امل���ت���وّج���ع..

هذا ه������و ال�س������اعر املب������دع خ������ر الدين 

الزركل������ي الذي �س������ار على خط������ا املتقدمني 

م������ن حيث العناية ب�س������عره، وجتويده وتهذيبه 

وت�س������ذيبه، وتنقيته من ال�سوائب، ومن حيث 

لفاظ، وعمق املعاين.. ورمبا  املتانة وجزالة الأ

نظم خم�س������ني بيتاً ثم عاد عليها بالتمحي�س 

أو ما دون ذلك،  والختيار، حتى اأبقى ع�رشين ا

فياأتي �سعره وقد خل�س من الركاكة والوهن، 

و�سلم من التكلف اململ.

لقد حمل الزركلي لواء ال�س������عر يف ال�سام 

يف وق������ت كان عدد ال�س������عراء حم������دوداً، وقد 

اجتمعت يف �س������عره – كما يقول �سفيق جربي 

�سالة وحما�س������ن الذوق، وحالوة ال�سور،  – الأ

لف������اظ وعذوبتها، ول �س������يما يف  و�س������هولة الأ

ق�س������ائده الوطنية التي فا�ست حمبة لدياره، 

و�س������غفاً بوطنه، وث������ورة على املعت������دي عليه، 

وحتري�ساً على اإخراجهم منه.

أنور العطار– �س������اعر  وه������و –كما يق������ول ا

جميد، من اأكرب �س������عراء القومية العربية، ومن 

أ�س������لوباً، مل تعرف  اأرقهم عاطفة، واأ�س������فاهم ا

�س������ورية �س������اعراً براً بوطنه، متعلق������اً به على 

ت������وايل املحن، حم������ل قيثارة الع������زاء يف ليايل 

أنقاه،  أبقى الغن������اء وا الوطن ال�س������ود، وغن������اه ا

أمل������ت به ملمة،  فما ناب �س������ورية خطب، ول ا

اإّل م�س������ح باأط������راف قلبه مواج������ع املنكوبني 

ومدام������ع املعذب������ني، فه������و �س������اعر الوطن يف 

لم  جهاده وماآ�سيه، و�س������عره البل�سم ال�سايف لآ

أ�س������اع  ا املجاهدين..  وجراحات  ال�س������ابرين، 

ألفاظه والقوة يف معانيه، و�س������كب  احلياة يف ا

آونة،  أنغام������اً يهدهدها الوطن اجلريح ا روحه ا

آونة، كل ذلك باأ�سلوب يتميز  ويثر به العزائم ا

�رشاق والو�سوح،  �سالة، ويحفل بالإ بالعمق والأ

ويطفح برهاف������ة احل�س، ولطاف������ة اجَلْر�ِس. 

ألفرد دي مو�ّسيه – كاملا�سة  �سعره – كما يقول ا

واللوؤلوؤة وقطرة الندى..

1- خـــري الدين الزركلي – مقدمة الديوان ل�شليم 

الزركلي – موؤ�ش�شة الر�شالة – بريوت 1993.

2- عبـــد الغنـــي العطري – عبقريـــات من بالدي 

– دار الب�شائر – دم�شق 1995.

امل�صادر

دب العربـــي املعا�ـــرص يف  3- �شامـــي الكيـــايل – الأ

�شورية – دار املعارف مب�رص – القاهرة 1968.



دم�شُق.. 

�لر�شولُة �لعربية �إىل �ألفية جديدة

اًل باإعالِمِه وم�رشوعاتِهِ وعماراِتِه.. ِحْمٌل غريٌب  مَّ َ .. وياأتي زمٌن جديٌد محُ دم�شقحُ

على دم�شق.. غريٌب على مائها وترابها.. 

دم�شقحُ بتاجها العربي القدمي وعر�شها امل�شغول من منمنماٍت طويلٍة وعريقة.. 

َقْت دومًا وعرَفْت �رَش  من خ�شٍب جمدوٍل باحلروف العربية.. ومن حروف عربية حلَّ

خرى.. منذ اأزماٍن اأموية بعيدة وجميلة..  الطريان والو�شوَل اإىل القارة الأ
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�رس..  دم�ش������ُق بتاجها املعماري العربي الآ

عرفت كيف ت�ش������جُل التاري������َخ يف كل حجر.. 

فاأعطتُْه تلك ال�رسعيَة وذلك النُبل املُقاوم ب�رسه 

ال�ش������خري العنيد وحرفه احلجري القدمي.. 

كي������ف يُقاوم العيوَن الطفيلي������ة.. تلك التي ل 

موال..  َة للأ ترى يف دم�شق اإل معابَر ُمَكبرِّ

حتملُن������ا باأمومته������ا وذكائه������ا.. خا�ش������ًة 

ونح������ُن نعبُ عتباِتها الرائعات من باب �ش������وق 

موي.. اإىل �شوق  احلميدية اإىل باب اجلامع الأ

البذورية.. اإىل ب������اب �رسقي.. اإىل باب توما.. 

أبواباً بل عناويَن اإىل تاريخات طويلٍة  ل نع������بُ ا

لَْت تلك الُع�ش������ارة الدم�شقيَة  ُمرتاكبة.. �ش������كَّ

التي ل يُ�شبهها 

أ�ش������ياءٌ يف مدٍن اأخرى  .. واإْن كانت ا ٌ
�ش������ي

حتاول اأن ت�شبَهها.. 

البديهية..  ال�شا�ش������عة..  بعروبتها  حتملُنا 

التي مل تُعد حتتاُج اإىل تعريف ، فهي يف �شوية 

امل������اء والهواء وال�ش������م�س.. مل تَُع������د حتتاُج اإىل 

ثباتها.. لكنها يف بحر امل�شطلحات  ُمرافعٍة لإ

علمي������ة اجلدي������دة حتت������اُج اإىل املُواجهة  الإ

والتجدد..  حتتاُج اإىل تلَك العملية يف �شناعة 

علم وهي )�شناعُة امل�شطلح( ثم ت�شديُرهُ  الإ

يف اأقوى ما ميكن من اأجهزة وو�شائل هي 

علم اجلديد اجلبار(..  )الإ

عالُم بتاجه  دم�شُق بتاجها العربي.. والإ

اجلبار!

ه������ذه القدرات وا�ش������لت بجيو�ش������ها غري 

علمية يف  التقليدية ال�ش������اربة عملياِته������ا الإ

العامل كله مب�شطلحاٍت فعالة وجذابة ُم�َشادة 

أنَّها  للعروبة ويبدو كاأننا �رسبناها ومتثلناها وكا

علم  احلقيق������ُة احَلقة..، ولق������د كانت قوةُ الإ

هذه قد جنحْت يف ت�شدير دفعة من )الكائنات 

املُ�شطلحية( اأ�ش������حْت مع ال�شتمرارية قادرة 

على ال�ش������ري والتفاعل.. ف�شنعت حتولٍت يف 

م�ش������ارات التفكري متاَهْت �ش������يئاً ف�ش������يئاَ اإىل 

اأمناٍط م�ش������تحدثة من ال�شلوك واإىل تغيرياٍت 

يف البُنى العميقة للتفكري.. 

علمية التي  ال�ش������عاراتية الإ ع������ن  بعيداً 

علَم العربي( فيبدو من  و�َش������َمْت وتَ�ِش������ُم )الإ

علمي.. ومن ثم  البديه������ي اأن يتجَه وعيُنا الإ

علمية اإىل �ش������لٍح ُم�شاد -  ال�ش������ناعات الإ

قل يف هذه املرحلة التي ما زلنا فيها  عل������ى الأ

�ش������عافاً – وب�شناعة م�ش������طلح لي�س م�شاداً 

قل مع������بٌ عن حقيقتنا  دوم������اً.. لكنه على الأ

وعن اإرادتنا فيما نريُد ت�شديره حقاً.. 

ل يق������وى امل�ش������طلُح ويغدو ق������ادراً على 

الط������ريان اإل بقوة اإعلم ذكية تَْخُرُج تدريجياً 

من ُعقد نق�ش������ها وتخلفه������ا الثقايف والتقني 
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وتعل������ُم عل������م اليق������ن كم ت�ش������كُل ال�ش������ناعُة 

علمية من �ش������ناعات الولي������ات املتحدة  الإ

مريكية على �ش������بيل املثال.. ت�ش������كُل ن�شبًة  الأ

داء  تتجاوز اخلم�ش������ن باملئة بكثري.. وهذا الأ

مر جمرُد ا�ش������طناع قوة تزيد  مل يك������ن بادئ الأ

وىل يف العامل.. لكنَّ اأمريكيرِّ  من ثقل الدولة الأ

علمي  املا�شي عانوا من م�شار الختلل الإ

فعمدوا يف بداية هذا القرن اإىل اإن�شاء وكالتي 

أ�شو�ش������يتد بري�������س( و)يونايتد بري�س(  أنباء )ا ا

وروبية  نب������اء الأ أثر وكالت الأ للتخل�س م������ن ا

)ريوتر وهافا�س( التي كانوا يتهمونها بت�شويه 

مريكية وبالقت�ش������ار على نقل  احلقائ������ق الأ

رهاب  ف�شائح هوليود اأو عمليات ال�شطو والإ

ب�شيكاغو.. وبرتبع الوليات املتحدة على عر�س 

العامل وعر�س منظمات الأمم املتحدة اأ�شحت 

ت�ش������يطر على دورة املعلومات من البداية اإىل 

جهزة  النهاية و ا�ش������تطاعْت متريره������ا يف الأ

ذاعة  نباء باجتاه الإ علمي������ة من وكالت الأ الإ

والتلفزة وال�شينما وال�شحف واملجلت وبنوك 

علن..  البيانات وموؤ�ش�شات الإ

اإن ه������ذه احلقيقة اأن )دم�ش������ق عا�ش������مة 

الثقافة العربية( ل حتتاُج اإل اإىل كمية ذكية من 

علمي.. ففي ت�شنيع امل�شطلح  الت�ش������دير الإ

ن اأ�ش������حى  آلي������ات الثقاف������ة.. والآ ج������زءٌ من ا

اً وبالجتاهن عن  ركاً ُمهماً وُمَعبرِّ علُم ُمَ الإ

التفاع������لت الثقافي������ة يف اخللفية املجتمعية 
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املحدودة.. ويف خلفية عاملية تزداُد ات�ش������اعاً 

وانفتاحاً حلظًة بعد حلظة.. دم�ش������ُق العربية 

بتاجها العربي القدمي املحمول يف و�شط العامل 

ىل كبياء اإعلمي ل يقل عن  احل�شاري حتتاُج اإ

������َل هويتَها ور�شالتها..  كبيائها احلق كي يُو�شِ

أ�شيائها.. كي يقوَل  َل تفا�شيلها وكلَّ ا كي يُو�شِ

للع������امل حقيق������َة عماراتها.. وكونها عا�ش������مًة 

لعمارٍة عربيٍة قدمية واإ�ش������لمية.. كي يلقيها 

على م�ش������امَع واأب�شاِر هذا العامل الذي َعَرَفْت 

علمية املُ�ش������يطرة كيف جتعلُُه  جه������زةُ الإ الأ

اأ�شَم حن ت�شاء.. وكيف جتعلُُه ُم�شاِهداً 

متفاعًل حن ت�شاء.. 

علمي كي  حتت������اُج اإىل ه������ذا الفع������ل الإ

أْن ل  يكوَن كونُه������ا العربي العميق موجوداً.. وا

دمغة، ول من العيون ونب�س  ينتهي ل م������ن الأ

الوجوه.. 

دم�ش������ق بتاجه������ا العربي الق������دمي جتل�ُس 

ألفية جديدة..  بكبيائها العتيق على بدايات ا

زمٍن جديد يزحف ويلهُث بروؤاهُ وم�شطلحاِتِه 

البالونية ومن خلفة جي�������سٍ اإعلمي جرار.. 

لكًن دم�ش������ق التاريخية – امل�ش������تقبلية حتمُل 

دوم������اً باأجن������ٍة جدي������دة �رسعيٍة لها �ش������ماتُها 

أي�ش������اً لغُة الزمِن  وعيونُها العربية.. فهل لها ا

اجلديد..؟؟

بعاد التي  ل� دم�شق.. تلك ال�ش������بكُة من الأ

بعاَد الهند�شيَة الثلث وكذلك البعد  تتعدى الأ

الزمن������ي الرابع.. فيها تلك الف�ش������اءات التي 

َعَقدْت حواراِتها احل�شارية وما زالْت.. ذلك 

البُْع������ُد اخلام�س املفتوح هو جزءٌ من ر�ش������الٍة 

تر�شلُها دم�شق.. 

دم�شُق العربية.. فل�شفٌة قدمية يف البعد  

املعماري 

يغطي الباحثون املعماري������ون عادًة مدنَنا 

باأبح������اث توثيقية ُمطّولَة مت�ش������ُح  القدمي������َة 

بعاَد وتر�ش������ُد اجلهاِت والوظائف، وتدخُل  الأ

َل هذا  كثرياً يف الو�ش������ف املُبا�رس.. لقد �َش������كَّ

البحُث املعم������اري التقليدي مئ������اِت املوؤلفات 

بحاث..  والأ

ولك������ْن، يبقى له������ذه التكوين������ات القدمية 

اأهمياتُه������ا غ������ري التقليدي������ة.. اأهمياتُها التي 

ت�ش������بُه اأ�رساَر اللغة العربية ومعجزاِتها.. ولئن 

وروبين  َكُثَ )ُع�ش������اُق( املدينة القدمية من الأ

م�ش������ت�رسقن ورحالة و�ُش������يَّاح.. ومهند�ش������ون 

همياِت  نَّ تلك الأ
أ آثاريون وخمططون.. غري ا وا

أ�شياء  املعمارية اخلا�ش������ة حتتاُج اإىل �شيٍء بل ا

بحاثية الكثيفة  تاأتي بعَد وف������وق التغطيات الأ

التي ُطبرَِّقْت على حجارة وبيوت ودروب وجوامع 

دم�شق القدمية.. كاأنها حتتاُج اإىل جيل جديد 
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م������ن مهند�ش������يها وباحثيها وع�ش������اقها العرب 

الذي������ن يعرفون كيف يقروؤون خ�شو�ش������ياتها 

العربية ويكت�شفون الفل�ش������فَة احلقيقية التي 

ر�َشَفْت حجاراتها على ذلك النحو.. واأعطتها 

من ثم مو�شيقاها اخلا�شة وروائحها 

نَْت كتابََها اخلا�س..  اخلا�ش������ة.. حتى َكوَّ

كتاَب دم�ش������ق املعم������اري بحجارته وخ�ش������به 

أي�شاً!!  وهند�شته وفل�شفته ا

ولع������ل هذه الق������راءةَ احلداثي������ة يف البُعد 

أي�ش������اً ج������بوَت امل�ش������األة  املعم������اري تُ������دِرُك ا

علمية فت�ش������يُفها يف فعله������ا البحثي ويف  الإ

اكت�ش������افاتها وبناءاتها.. فل يكوُن ال�ش������وُت 

�ش������ائعاً ول مدوداً.. ول ملي������اً.. ول نرتُك 

َل مدينتنا اإىل خلفيٍة يف  أْن يَُحورِّ آخ������ر ا  ا
ٍ
علم لإ

أ�شطورة يتخيلها عن ال�رسق..!!     ا

أْن نقدَم على حوام������َل اإعلمية  فيمك������ُن ا

واعية )فل�شفة البيت العربي الدم�شقي( ومما 

انطلق������ْت تكويناتُُه على ه������ذا النحو.. وملاذا 

تتوارى البيوُت على طريف الدروب ال�ش������يقة، 

أبوابُها اخلارجية..  ترتفُع جدرانُها وتتوا�شُع ا

لي�س توا�ش������ع ال�ش������عف، بل ذلك التوا�ش������ع 

مومي الذي يرمي اإىل التلقف والحتواء..  الأ

يَُخِبُئ غناهُ يف قلبه البعيد.. 

نَّ البيت 
أ أي�ش������اً ما ال�رسُ يف ا ولعلنا نقوُل ا

ُل كوكباً �شغرياً مبائه و�شمائه بل  العربي يُ�شكرِّ

وبف�شاءاته.. وبحياته العائلية العميقة..؟

وعلى �شبيل املثال ميكن اأن نذكر ُمعتمدين 

ره  على فاعلية وقوة م�ش������طلح )البيئة( وتَ�َشدُّ

امل�ش������هورة  علمية  الإ امل�ش������طلحات  قائم������ة 

بداع البيئي( يف  عاملياً.. ن�شتطيع اأن نذكر )الإ

هذا البيت م������ن حيث مواد البناء.. من حيث 

النفتاحي������ة.. ومن حيث �ش������ماكة اجلدران.. 

واملعن������ى البيئ������ي واجلمايل لتل������ك الغرفة يف 

اأعلى البيت »الطيارة«.. واملعنى البيئي للقبو 

الثاين الذي قد ينخف�س من�شوبُُه اإىل اأكث من 

َل  �ش������تة اأمتار من من�شوب �ش������حن الدار ليُ�َشكرِّ

براَد البيت العربي.. 

اأن نرفع تفا�ش������يل البعد املعماري العربي 

�ش������لمي فوق حوامَل اإعلميٍة ذكية كن�سٍ  الإ

جتدي������دي جذاب لي�س مم������ًل ول مكرراً.. ل 

يغرق يف التاريخية ُكلَّ الغرق، ول ينقطُع عنها 

فيكون م�شطحاً ومرجتًل.. فعلى �شبيل املثال 

تكوُن )الوظيفيُة داخل البيت العربي(  لي�شت 

اأمراً خدمياً ويومياً ومقطوعاً عن اجلمالية.. 

فالتكويُن يف البيت العربي كتلًة معمارية �شلبة 

أنها حا�رسةُ الروِح وال�شخ�ش������ية وهذا ما  غري ا

منحها تاريخيته������ا وا�ش������تمراَرها.. وهذا ما 

منحها �شفاِتها الر�شالية.. فكُل تكويٍن داخل 
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أداًء وجماليًة  البيت العربي حمل يف ن�ش������يجه ا

متحركان معاً.. 

فم������ن احلجر ال������ذي يبنى من������ه الطابق 

ول عادًة تخرُج النقو�ُس من ج�ش������د احلجر  الأ

ب������واب والنوافذ  تخ������رج بدقة و�ش������ب فوق الأ

وعلى جانبيها.. كيف �ش������اغها فنانو احلجر 

لوا له ومنه املتاهاِت  الدم�شقيون القدماء ف�َشكَّ

الهند�شيَة البديعة.. وتلك الوردات اخلالدات.. 

وتلك احلروف العربية يف اأحيان كثرية.. لي�س 

هذا )الفُن الت�ش������كيلي النحتي العربي( �شاأناً 

�ش������ياحياً عابراً فقط.. بل هو حقيقة فل�شفية 

ر�ش������ينة ت�ش������تحق التاأطري يف م�ش������طلحات 

اإعلمية قابلة للت�شدير والتاأثري..      

أي�شاً.. ملاذا غطى الزجاُج امللون  اأن نقول ا

النوافَذ يف الطابق ال�شفلي ويف الطابق العلوي 

حيث غرف الن������وم؟ وملاذا ُخ�ش�������َس الطابق 

ال�ش������فلي يف البي������ت العربي للحي������اة اليومية 

وا�ش������تقبال ال�ش������يوف..؟ ومعن������ى اأن يحتوي 

�ش������حُن الدار عل������ى عنا�رس الطبيع������ة كلها.. 

ومعن������ى غرفة الطيارة..؟ ه������ذه الغرفة التي 

ت�ش������كُل همزةَ و�ش������ٍل بن اأر�س البيت العربي 

وال�شماء اخلارجية..

 وملاذا.. ملاذا بُنيت )الطيارة( من اخل�شب 

واللنب والطن؟ 

ملاذا كانت )املكتب������ُة البيتية( مبنيًة داخَل 

ج�شد اجلدران..؟ وملاذا كانت جزءاً راقياً من 

البيت العربي؟ وكيف كانت اأهميُة الكتاب يف 

املجتمع العربي القدمي..؟ فلم تكن جمرُد اأمر 

ر�شمي يتعلُق بالدولة.. ول جمرد اأمر تعليمي 

أو  اأو مدر�ش������ي.. ول كذلك جمرُد اأمر نخبوي ا

�شخ�ش������ي.. بل اأ�شحْت جزءاً مبنياً يف عمارة 

البيت العربي.. 

م������اذا يعني الليوان؟ ما معناه البيئي؟ وما 

فل�ش������فة بنائه؟ ذهاُب �ش������قفه علواً بجدرانه 

الث������لث ونافذته ال�شا�ش������عة وهي جداٌر كامٌل 

منفتٌح على �شحن الدار.. مكاٌن ذو خ�شو�شية 

ن  داخ������ل البي������ت.. تفا�ش������يُل لن تنته������ي.. لأ

املق�ش������ود اأ�شًل لي�س اإح�شاَءها ول ت�شفيتها 

 �رسيع.. ففي كل تف�ش������يٍل 
ٍ
بو�ش������ٍف ارجت������ايل

أ بعْد..  يف تكويٍن معماري كت������اٌب قدمٌي مل يُقرا

أُ حداثًة معماريًة  واكت�شاٌف يف هوية لعلها تبدا

ل تك������وُن لقيطًة . بل حتم������ُل �رسعيتها يف كل 

حجٍر ودرب.. 

موي.. والو�ش������وُل اإىل فل�شفة  امل�ش������جد الأ

عمارت������ه.. اإىل فل�ش������فة تكوينات������ه الكث������رية: 

أبوابه  �ش������قفه اجلمالوين املميز وقبة الن�رس وا

العديدة املنفتحة عل������ى كل اجلهات.. عقوده 
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واأروقته واأعمدته املرتا�شة املت�شابهة ب�شفوف 

والدعائم  الرخامي������ة  عم������دة  الأ امل�ش������لن.. 

احلجري������ة.. والزخرف������ة التي حتتم������ل كتاباً 

مطولً مطولً.. الو�ش������ول اإىل هذه الفل�ش������فة 

آلياُت تفكرٍي كثرية.. فلي�س �شهًل  أمٌر ت�ش������بقُه ا ا

موي بخلفائه.. مبوؤمتراتهم  اأن جتتاز العهَد الأ

زماَن التالية واأنت  وخلفاتهم.. ث������م جتتاَز الأ

واقٌف يف �شحن امل�شجد الرخي الوا�شع.. 

مهمُة النفتاح امل�ش������اجدي الوا�ش������ع على 

ال�ش������ماء هي ذاتها مهمة النفت������اح البيتي.. 

ولعلها تخرُج من نف�س اجلذر الفل�ش������في ولعل 

�ش������اناً معمارياً بهذا ال�شكل يُحَمُل على حامل 

اإعلمي م�شطلحي 

قدمٍي -جديد هو النفتاحية– النب�شاطية 

– احلرية..!    
 دم�شُق.. يف تكويناتها املائية 

ل ميتلُك بردى يف دم�ش������قه تلَك ال�شطوةَ 

نهاُر ع������ادًة على  النهري������ة التي تفر�ُش������ها الأ

املدن.. ولي�ش������ت علقتها به علق������َة احتياٍج 

ُمِريع.. وبذا مل يكن وجوُدهُ يف اأع�شابها �شكًل 

أْن يت�ش������كَل  خدمياً وظيفياً بحتاً بل ا�ش������تطاَع ا

خطوطاً يف اأع�ش������ابها املدني������ة املتوحدة يف 

كل �ش������يء.. فكانت علقُة دم�شق مبائها منذ 

بداعية بن نهٍر جذاب  القدم تلك العلقة الإ

ومدينة جميلة.. فما عادْت الدروُب ال�شيقُة 

التي تخرتُق دم�ش������َق القدمية وتُ�شكل هيكلََها 

ن�شيابات  الت�ش������ايل هي ال�ش������كُل الوحيد للإ

الت�ش������الية.. ب������ل كان لهذا النهر ان�ش������ياباته 

اجلريئة الت������ي اأعطْت للمدينة وجه������اً مائياً 

أولها اإىل  خا�ش������اً فَب������َدْت ريان������ًة مدللة م������ن ا

اآخرها.. 

ان�شياباُت بردى الدم�شقية حتكي جماليًة 

معماري������ة نوعية.. كان حلي ال�ش������احلية نهُر 

يزي������د بنواع������ريه.. وكان حلي القن������وات نهُر 

نَّ تاريخ هذه 
أ القنوات بقناطره.. ومن املوؤكد ا

العم������ارة املائية يعوُد اإىل عه������وٍد قدميٍة جداً 

فبع�س القنوات واملن�ش������اآت ُعرفت منذ العهد 

رامي )بانيا�س - ثورا( ويف العهد الروماين  الآ

اأح������دث نهر القن������وات، اأما قنات������ا املزاوي و 

الديراين، فاأحدثتا يف القرن الثالث امليلدي، 

موي حفر نهر يزيد، وقد ورد  و يف العه������د الأ

أنهاَر تْورا وبانا�س  يف الرتاث اجلغرايف العربي ا

ومير �ش������مال نهر ثورا نهر يزيد، اأما بانيا�س 

فيخ������رتق مدينة دم�ش������ق لتغذي������ة الفعاليات 

املختلفة »قنوات – ق�شاطل« و ما تبقى ي�شقي 

)1(
الزروع عند باب �رسقي والباب ال�شغري..

وقد كان������ت مهمُة تفري������ع النهر وحتويله 

أنهار اأ�شغر مهمًة هند�شية دقيقة دلت  باجتاه ا
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عمال املائية ج�شدْت  على خبة متوارثة يف الأ

بعاد املحلية يف معرفة الو�شع  اإىل حٍد كبري الأ

الت�شاري�شي وال�شتفادة منه فُحِفَرت اخلنادق 

متار  اللزمة يف ال�ش������خور و اأحياناً ملئات الأ

وباأعماٍق وعرو�سٍ كبرية بدءاً من اأعلى نقطة 

يف امل�ش������يق وذلك لل�ش������تفادة م������ن الرتفاع 

واإ�شالة املاء بالراحة.. وُعِمَل اأي�شاً على تكبري 

عدد التفرعات لتحقيق عدالة التوزيع.

وقد ذكرت الن�شو�س الرتاثية اجلغرافية 

أنهار يف القرن ال�شابع الهجري  وجود ت�ش������عة ا

ظلَّ������ْت تخ������رتُق البيئ������َة الدم�ش������قية تتحدى 

َن لهذه  ٍ واإ�رسار لتكورِّ
ال�ش������حراَء القريبَة بحزم

املدينة ال�رسقي������ة املتاخم������ة للبادية واجلبال 

مذاقه������ا املائ������ي اخلا�س ورذاذه������ا املختلف 

ال������لزم كي تغ������دو ذات مناٍخ خا�������س وعطاٍء 

خا�س  »و من خ�شائ�ـــص دم�شق التي مل اأَر يف 

نهار، و جريان املاء يف  بلٍد اآخر مثلهـــا كرثة الأ

قنواتها، فقلَّ اأن متر بحائط اإل و املاء يخرج 

�رشب منه و ي�شتقي  منه يف اأنبوب اإىل حو�ص يحُ

الـــوارد و ال�شادر، و مـــا راأيت  بها م�شجداَ و ل 

مدر�شًة و ل خانقاها اإل و املاء يجري يف بركة 

 .
)2(

يف �شحـــن هـــذا املـــكان و ي�شحُّ يف مي�شـــاأة«

فقد وجد ياقوت احلموي منذ القرن ال�شابع 

الهج������ري متيزاً مائي������اً يف مدينة دم�ش������ق مل 

أُخري������ان يف زمنه.. من  تعرف������ه اإل مدينت������ان ا

ذلك اإي�ش������ال املاء اإىل كل تكوين مثل املدار�س 

وامل�ش������اجد واخلانق������ات.. واإىل كل بيت وكل 

اإن�شان داخل املدينة وقد تبلور ذلك نتيجة نث 

حوا�س والبك داخل الفعاليات ال�ش������ابقة  الأ

و داخل ف�ش������حات املدين������ة و باحاتها وداخل 

البيوت،فت�شكل من هذا النظام املائي ال�شامل 

يف املدينة اأف�شل تكييف اإن�شائي مائي – بيئي 

يف هذه املدينة التي حملت مهماِت العا�شمة 

املركزية منذ تلك 

زمنة البعيدة. الأ

وربيون من  أْكَثَ موؤرخ������و العل������م الأ لق������د ا

الطناب والتقدي�س بالعمارة املائية الرومانية 

حتى انتقلت عادةُ تقدي�س وتبجيل املن�ش������اآت 

أي�ش������اً يف  الروماني������ة اإلين������ا.. وانتقلْت اإلينا ا

علمي اجلديد.. اإنَّ هذه العمارة  ح�شورها الإ

املائية الدم�ش������قية ت�ش������تحق اأن يع������اد النظر 

يف تاأريخها يف امل�ش������توين القدمي الت�شجيلي 

والو�ش������في الر�شن.. ومن ثم النتقال به اإىل 

علمي اللئق بتقدميه اإىل العامل..  امل�شتوى الإ

فكما ا�شتمع العاملُ طويًل ومبنتهى التبجيل اإىل 

)مكمة املاء يف بلن�شية( برغم اأ�شلها العربي 
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ال�رسي������ح، فاإنه يجب اأن يعرَف هذه ال�ش������بكة 

ن�شائية املختلفة  املائية الدم�شقية بتنويعاتها الإ

من قنواٍت مك�شوفٍة مفورةٍ يف ال�شخر )نهر 

املزاوي( اإىل قنوات مك�شوفٍة مك�شوة باحلجارة 

)نهر ثورا( ومن ثم تلَك القنوات املحمولة على 

قناطر )نهر القنوات(.. وهناك اأي�شاً يف نف�س 

ال�ش������بكة الدم�ش������قية تقنية القنوات الباطنية 

ر�س وهي حتت������اج اإىل  املبن������ي يف ج������وف الأ

حذق واأدوات وطرق هند�شية وم�شاحية بالغة 

التعقيد.. كما ل نن�ش������ى الق�شاطل الفخارية 

يف القنوات الفرعي������ة النهائية وتقنيات حفر 

اخلن������ادق اللزمة له������ا ومن ث������م حلمها مع 

بع�شها البع�س.   

نَّ امل������دن اجلميلة ل تك������وُن جميلًة اإل 
ولأ

بالعدل واحلق.. فقد حر�َشْت دم�شُق التاريخية 

على اأن تكوَن عادلًة حتى يف املياه ويف بردى.. 

ن يف زوايا  آثاَر الطوالع حتى الآ وقد ن�ش������هُد ا

الدروب وال�ش������احات القدمية.. تلك املن�ش������اأة 

الهند�ش������ية التي كان يتم عبه������ا توزيع املياه 

وفق ح�ش�س م�ش������وبة بدقة وكانت ت�شبقها 

من�ش������اآُت التوزيع )الب�ش������ط( و )املاأخذ( على 

ُل  �شا�ش������ي والقنوات الرئي�شية.. يُ�َشكرِّ النهر الأ

الطالُع التكويَن املائي النهائي يف نظام تقا�شم 

املياه فت�ش������ل املياه عبه اإىل البيوت مبا�رسًة.. 

ثم اإىل البحرات املركزية يف ف�ش������حاتها..فل 

ينتهي املاءُ داخل اأي تكوين مدين دم�شقي اإل 

يف ت�شكيٍل فني.

ر�َس وظهرت   تبدلٌت عميقة اأ�ش������ابت الأ

بو�ش������وح خميف م������ع ب������دء الق������رن احلادي 

ألفيٍة جديدة كاأمنا يحِمُل  والع�رسين.. مع بدء ا

القرُن اجلدي������د باأر�سٍ جديدة غطتها بكثافة 

أ�شطورة  �شبكاُت الت�ش������ال التي كانت جمرُد ا

منذ زمن ب�ش������يط.. وبالرغم من هذا التقارب 

الت�ش������ايل بن النا�س اأجمعن فاإنَّ �ش������ياغًة 

نف�ش������ية و�شيا�ش������ية وفكرية ت�ش������در بقوة من 

علمية القاهرة  مور وحيد عب �شناعته الإ

واجلبارة.. عب م�ش������طلحاته املُ�َشاغة بحنكة 

نَّ )دم�ش������ق عا�ش������مة الثقافة 
وتوح�������س.. ولأ

ر�س اجلغرايف  العربية( تقوُم يف مركز هذه الأ

وال�ش������رتاتيجي.. يف قلبها الت�شايل ولديها 

آ�ش������يا اإىل  اللغ������ُة العالية كا�ش������حًة وواثقة من ا

ُل هذه  ورِّ أوروب������ا.. األ حُتَ اإفريقي������ا واإىل تخوم ا

العطاءات املعمارية التاريخية ال�ش������رتاتيجية 

اإىل كائن������اٍت م�ش������طلحية ت�ش������دُر من قرارنا 

علمية؟؟           علمي ومن �شناعتنا الإ الإ
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توفيق قباين
دم�صقي كان ي�صنع احللوى وي�صنع الثورة

كان اأبي اأحد اأفراد اأ�رستنا الذين حلق�ا بجدنا اأحمد اأبي خليل القباين، م�ؤ�س�س 

اأقربائه على  الراغبني من  �سجع  اأن  بعد  ال�سام وم�رس،  العربي يف  الغنائي  امل�رسح 

املجيء اإىل م�رس لينعم�ا، كما نعم ه�، بج�ها الليربايل املنفتح الذي هياأ له اأ�سباب 

بداع بعد اأن تقّطعْت به �سبل العمل يف دم�سق حيث  النجاح وزيادة يف العطاء والإ

لحقه الغ�غاء والظالمي�ن وقام�ا باإحراق م�رسحه وا�سطروه اإىل الهجرة.
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             د. �سباح قباين

*

 اأديب واإعالمي دم�سقي

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�سلي

*
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أبو خليل �أن يلحق به بع�ض �شباب  أر�د � لقد �

�رسة مّمن تو�ّشم فيهم �لطموح وحبَّ �لتعلم.  �لأ

وبالفعل ما �إن دخل������و� م�رس حتى توزعو� يف 

مدنها وقر�ها، ور�حو� ي�شلكون م�شالك �شتى 

يف �ل�ش������ناعة و�لتج������ارة و�لزر�عة، ويتعلمون 

فيها م������ا مل يكن متو�فر�ً له������م �أن يتعلموه يف 

�ل�ش������ام. فاأبي ذو �خلام�شة ع�رسة، �جته منذ 

�لبد�ي������ة �إىل �لنخ������ر�ط يف �ش������ناعة �مللّب�ض 

و�لنوكا و�ل�ش������وكولته �لتي تعلمها على �أيدي 

يطالية  �أهل هذه �ل�ش������ناعة من �جلاليات �لإ

�شكندرية و�لقاهرة. وكانت  و�لفرن�ش������ية يف �لإ

نو�ع جديدة على �أهل �ل�ش������ام �لذين  ه������ذه �لأ

نو�ع �لقليلة  كانو� ل يعرفون من �حللوى �إّل �لأ

ع باأ�شلوب بد�ئي يف �لبيوت ويدور 
ّ
�لتي ت�ش������ن�

به������ا �لباعة �ملتجولون وه������م ينادون عليها يف 

ي �شنونك« و»ليطاّل« 
ّ
زقة و�حلو�ري، )»حل� �لأ

و»و�مللنب« و»�ملل�ش������مينا «..( ولذلك حني عاد 

أ�ّش�������ض فيها معماًل حديثاً  أبي �إىل دم�ش������ق، و� �

وروبية، �نبهر �لنا�ض  نتاج �أ�شناف �حللوى �لأ لإ

مبذ�قه������ا وب�ش������كلها. بل حّيه������م كيف ميكن 

حلّبة �للوز �أن تدخل يف غالٍف �شكري حمكم 

�شة!
ّ
غالق لت�شبح ملب� �لإ

وكان من �لطبيعي �أن يعتّز مبا فعل فيطلق 

ول ملعامل  على نف�ش������ه بحق لقب )�ملوؤ�ش�ض �لأ

�ض( و�أن يجعل هذه �لعبارة تت�شدر �أور�ق 
ّ
�مللب�

مر��شالته و )يافطة( معمله.

وحني ذك������رت ل�ش������ديقٍ  ه������ذه �حلكاية 

�بت�شم وقال: »ل ت�شتغرب. �إن هاج�ض �لتاأ�شي�ض 

أ�ش�ض  يتملككم جميعاً جياًل بعد جيل؛ جدك �

أ�ش�������ض �أول  �مل�������رسح �لغنائي �لعربي، وو�لدك �

أ�ش�������ض مدر�شة �شعرية  �ض، ونز�ر �
ّ
معمل للملب�

حديثة كانت ن�ش������يج وحدها بلغتها وتر�كيبها 

ومو�شوعاتها. 

أن������ت يف نهاية �ملطاف لتوؤ�ش�������ض  وجئ������ت �

�لتلفزيون �ل�ش������وري بعد مرور مئة عام متاماً 

 .
)1(

على تاأ�شي�ض �أبي خليل م�رسحه«

من م�������رس مل يتعلم �أبي �ش������ناعة �حللوى 

م عنده منفتحة 
ّ
وحدها، بل كانت نزعة �لتعل�

على كل ما كان يجري حوله. كان يطور نف�شه 

أنه عاي�ض مناخ  وروؤيته با�ش������تمر�ر، وخا�ش������ة �

�لغليان �ل�شيا�شي �ش������د �لحتالل �لربيطاين، 

خالل حكم �خلديوي عبا�ض حلمي �ش������احب 

�لنزع������ة �لوطني������ة �ل������ذي كان يغم�ض �لعني 

عن ن�ش������اطات �ملنادين بتحرير م�رس، فعاقبه 

نكليز باأن عزلوه عن كر�شي �حلكم  �ملحتلون �لإ

وىل. ع�شية �حلرب �لعاملية �لأ

حز�ب  ن يف ن�ش������اطات �لأ
ّ
أب������ي يتمع� كان �

�لتي ما �نفكت تت�ش������اعد يف ظل �ل�ش������لطان 
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ح�ش������ني كامل ومن بعده �ل�شلطان �أحمد فوؤ�د 

مطالبة باإنهاء �لحتالل وبال�ش������تقالل و�لتي 

مر ثورة 1919 بقيادة  كانت حم�شلتها �آخر �لأ

مة �شعد زغلول. رئي�ض حزب �لأ

أ�شلوب �لنخبة من �ل�شيا�شيني  كان يت�رسب �

نه كان  �مل�رسيني يف ممار�شة �لعمل �لوطني، لأ

متيقناً باأنه �ش������ينخرط ذ�ت يوم متى عاد �إىل 

جنبية  طماع �لأ �ل�شام يف ن�شاط مماثل �شد �لأ

�لت������ي ر�أى من بعيد �ش������حبها �ل�ش������ود�ء، وهي 

تتجمع فوق بلده عند نهاية �حلرب.

أم������ر �آخر �قتب�ش������ه �أبي من �ل�شيا�ش������يني  �

عيان و�لوجهاء  �مل�رسيني �لذين كان������و� من �لأ

و�أعن������ي به هند�مه������م وطر�ز مالب�ش������هم، �إذ 

ى عن �لقمباز �ل�ش������امي �لذي 
ّ
�رسعان ما تخل�

أتى ب������ه �إىل م�رس، ور�ح يتزي������ا مثلهم ببز�ت  �

حديثة �لتف�ش������يالت وبربطات عنق متما�شية 

ألو�نها. وكان �أن �ش������اهمت قامته �ملديدة  مع �

أناقته �لت������ي ظلت حتى  �لر�ش������يقة يف �إب������ر�ز �

�آخر عمره ب�ش������مة مميزة له ومو�شع �إعجاب 

�أ�شدقائه ومعارفه وكل من كان يلتقي به.

P  P  P

معمل �أبي كان يقع يف �أحد �أحياء دم�ش������ق 

�لقدمية ويف نقطة و�شط بني مدر�شتنا )�لكلية 

�لعلمية �لوطنية( �لكائنة خلف �شوق �لبزورية 

وبني بيتنا يف حي مئذنة �ل�شحم.

أن������ا و�أخوتي ونحن  ويف غدون������ا ورو�حنا، �
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�أطفال، بني �لبيت و�ملدر�ش������ة �لتي ل يف�ش������ل 

متار، كان  بينهما �ش������وى ع�رس�ت قليلة من �لأ

لبد �أن منر باملعمل لتحية �لو�لد وتقبيل يده، 

وعية  أ بالتجو�ل �لف�شويل بني �لأ ومن ثم نبد�

�لت������ي على �ملو�قد، لنتفقد م������ا يهياأ فيها من 

�أ�شناف �حللوى وتذوق ما جهز منها، ثم نغادر 

أو �ملدر�شة، وكل  لنكمل طريقنا �إما �إىل �لبيت �

و�حد منا يتلمظ م�شتمتعاً بحالوة ما �نتقى: 

�ش������ة 
ّ
أو ملب� قطع������ة نوكا، �أو حبة �ش������وكولته، �

هة بالفانيال.
ّ
منك�

هذه كانت حالنا خالل �ل�ش������نة �لدر��شية: 

غزو�ت خاطف������ة على طيبات �ملعمل كغزو�ت 

ط ثم 
ُّ
�لع�ش������افي �ل�ش������غية على بيدر – حت�

تطي.

�أما حني تاأتي عطلة �ل�شيف �ملدر�شية، وكنا 

قد كربنا قلياًل، �شار مكوثنا يف �ملعمل �أطول، 

ومل يكن ذل������ك بهدف تذوق �حللوى، فكرثة ما 

تناولنا منها �أ�شبح يجرح حلوقنا، بل من �أجل 

أنه »يد �مل�شاعدة« للعمال  �أن نقدم ما ت�شورنا �

ألفو� روؤيتن������ا ونحن نتجول فيما بينهم  �لذين �

أكيا�ض �لف�ش������تق و�ل�شكر و�للوز  وبني �ملو�قد و�

وبر�ميل )�لغلوكوز(، وكاأننا �أ�ش������بحنا عندهم 

جزء�ً من )ديكور(  �مل�شهد �لذي يعملون فيه. 

وهك������ذ� كنت ترى )معتز( يح�رس نف�ش������ه �أمام 

موقد عليه وعاء فيه ماء يغلي، يت�شاعد منه 

�لبخار، ويعلوه وعاء �آخر �أكرب بقليل، ي�ش������بح 

فيه �شائل �ل�ش������وكولته �لبني �ل�شاخن، فيلكز 

معت������ز �لعامل �لذي يحرك������ه لكزة خفيفة كي 

يتنحى له، وي�ش������لمه �مللعقة �خل�شبية �لطويلة 

ليقوم هو بالتحريك. ثم ترى )نز�ر( »ي�شاعد« 

ألو�ح  يف تقطيع �لنوكا �لتي تكون على �ش������كل �

كبية قطعاً �شغية، يتفنن يف جعلها منتظمة 

�لط������ول و�لعر�ض، ثم )ر�ش������يد( وهو يخطف 

�ملطرق������ة من ي������د عامل، ليح������ل حمله يف دق 

غالق �ل�شناديق �خل�شبية �لتي فيها   �مل�شامي لإ

أو  �لب�ش������اعة �ملعدة للت�شدير �إىل �ملحافظات �

�ش������غر،  خ �لأ أنا، �لأ أم������ا � ردن. � �إىل لبن������ان و�لأ

فكنت بحكم �ش������ني و�ش������اآلة ج�ش������مي �أكتفي 

بالن�ش������مام �إىل �لعمال �ليافع������ني �ملتحلقني 

أ�شاعدهم« يف لف  حول طاولة م�ش������تديرة، و»�

قطع �ل�ش������وكولته بالورق �لذهبي �ملق�شب �أو 

قطع �لنوكا بورق )�ل�شلوفان( �ل�شفاف.

 على ه������ذه �ل�ش������ورة كان������ت �قتحاماتنا 

�ملتكررة للمعمل ومد�خالتنا يف عمل �لعمال، 

مما جعلهم يتن������درون فيما بينهم حني يروننا 

د�خلني عليهم كع�ش������بة �أو ع�ش������ابة �شغية، 

ويتهام�ش������ون باللقب �ل������ذي �أطلق������وه علينا: 

»تخربقها �إخو�ن.. ها قد �رّسفو�)2(!«.
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أنا و�إخوتي على  و�أعتقد �أن ك������رثة ترددنا �

�ملعمل و�نخر�طنا يف كل �ش������غية وكبية من 

ن�ش������اطاته خلقت فينا نزع������ة عملية جعلتنا، 

مهما علت �ملنا�ش������ب �لر�شمية �لتي تقلدناها 

فيما بعد، ل نرتفع عن �لقيام باأي عمل يدوي 

ت�شتدعيه �لظروف.   

P  P  P

أبي، و�إن كان �شيئاً حديثاً يف زمنه،  معمل �

ول من  أن�ش������اأه يف دم�شق يف �لربع �لأ �أي حني �

وىل،  �لق������رن �لع�رسين غد�ة �حلرب �لعاملية �لأ

فاإنه مبقايي�ض �ليوم يعترب م�شنعاً متو��شعاً. 

فمعظ������م �إنتاجه كان يعتم������د على �لعمل 

�ليدوي، ومل يكن فيه مما يعمل على �لكهرباء 

عد�د �مللب�ض، وكانت  �ش������وى ع�رس طا�ش������ات لإ

فري������دة يف نوعها يومذ�ك، وهي م�ش������نوعة 

حمر على �ش������كل كر�ت كبية  من �لنحا�ض �لأ

ذ�ت فتحات �أمامية، كان يو�ش������ع فيها �ملقد�ر 

ل �ملحرك، فتدور 
ّ
�ملطلوب من �للوز، ثم ي�ش������غ�

�لطا�شات، ويكون حتت كل و�حدة منها موقد 

ذو ن������ار هادئ������ة، وبني ف������رتة و�أخرى يُ�ش������كب 

على �للوز مقادير معلومة من حملول �ل�ش������كر 

)�لقطر( ببطء، وبن�شٍب معينة وبكثافة وحر�رة 

 �إىل �أن ت�ش������بح حبات �للوز 
ً
تتدرج������ان نزول 

مغلفة بق�رسة �ش������كرية مل�شاء رقيقة لها ملعان 

لئ �لبي�شاء. �لالآ

�لف ب�شنع �مللب�ض يكون 
ّ
وبالرغم من �أن �ملك�

عادة �أحد �أمهر �لعاملني فاإنه يجد نف�شه، وقد 

خ������ية، يهرع �إىل حيث  �ق������رتب من �ملرحلة �لأ

يجل�������ض �أبي ور�ء مكتب������ه، ليخربه �أن قد حان 

وقت جميئه ل�شبط كثافة �لقطر وحر�رته، ثم 

لي�شكبه هو بنف�ش������ه د�خل �لطا�شة. فال�شبط 

خية، �لتي يتخوف  �لدقيق لهذه �ل�ش������كبة �لأ

�لعامل من م�شوؤوليتها، هو �لكفيل باأن يُعطي 

�شة نعومتها ومال�ش������تها وملعانها. ويدخل 
ّ
�مللب�

أب������ي �إىل حيث �لطا�ش������ات �لد�ئ������رة و�ملو�قد  �

نيقة،  دون �أن يعباأ مب������ا قد يعلق على بزته �لأ

أيام �ل�شيف، من  ول �ش������يما �إذ� كانت بي�شاء �

هباب �ملو�ق������د وذر�ت �لقطر فياأخذ �ملغرفة 

م������ن يد �لعامل، وبعد �أن يتحقق من تو�فر كل 

�ل�رسوط �لالزمة يروح  ي�ش������كب، بر�ش������اقة يد 

�ملعلم �لو�ثق، �لقطر د�خل �لطا�ش������ات �لع�رس 

و�حدًة �إثر �أخرى بعد �أن يكون قد طلب �إطفاء 

�ملو�قد �لتي حتتها. ومتى �نتهت تلك �ل�شكبة 

خية �ملنكهة بالفانيال يوعز باإيقاف حركة  �لأ

�لطا�شات ثم باإفر�غها من �مللب�ض �لذي �أ�شبح 

لأ كالدرر، وتفوح منه ر�ئحة �لفانيال  ن يتالأ �لآ
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�لتي متالأ �ملكان، وتعلق ببزة �أبي وبقمي�ش������ه 

وبطربو�شه.

أبي �إذ�ً �إل  �لطاقة �لكهربائية مل يعتمدها �

يف �شنع �مللب�ض، �أما بقية �أ�شناف �حللوى �لتي 

كان ينتجها فكانت تعتمد على �ملهارة �ليدوية 

ب������د�ع �ملتاأين وج������ودة �ملكّونات، وهذ�  ما  و�لإ

أك�ش������ب حلوياته �ش������هرتها وتفوقها. فقد ظل  �

طو�ل حيات������ه يوؤمن مث������اًل باأن �ل�ش������وكولته 

ع يدوياً، وتطهى حتت �إ�رس�ف 
ّ
يجب �أن ت�ش������ن�

م�شتمر و�ش������بور، للتاأكد طو�ل مدة �إعد�دها 

اتها وق������و�م خلطتها 
ّ
من دق������ة معاي������ي مكون��

ولونه������ا وحر�رته������ا.. له������ذ� كان ل ي������رى �أن 

طنان  يل و�ل�شخم، �لذي هو بالأ �لت�ش������نيع �لآ

�أحيانا، قادر على �أن ينتج نوعية نفي�ش������ة من 

أ�شتذكر د�ئماً  أفتاأ � �ل�ش������وكولته. ومن هنا ل �

أيه هذ� كلما وجدتني يف عا�ش������مة �أوروبية،  ر�

ول �ش������يما باري�������ض، ح������ني �أرى �أن �ملح������الت 

�لر�قية �ملخت�ش������ة ببيع �ل�شوكولته تفخر باأن 

ب�شاعتها �ملعرو�شة »م�شنوعة يدوياً« ح�شبما 

تعل������ن يف و�جهة �ملحل، وباأنها تهيئها لزبائنها 

�لذو�قة يوماً فيوماً .

P  P  P

عم������ال �ملعمل مل يك������ن يتج������اوز عددهم 

خم�ش������ة ع�رس عام������اًل، تت������درج �أعمارهم بني 

ع�رس �ل�ش������نو�ت و�لثالثني. وبح�شب �أعمارهم 

أي�ش������اً �ملهم������ات �لتي توكل  تلك كانت تتدرج �

�إليهم، فالذين هم يف �شدر �لرجولة و�ل�شباب 

عمال �لتي تتطلب قدر�ت  كانو� يقوم������ون بالأ

ج�ش������ماني�ة وعقلي��ة معينة؛ فعبد �لنبي، وهو 

�شافة �إىل �إ�رس�فه على تنظيم  قدم، كان بالإ �لأ

وتوزيع �لعمل بني �لعمال �ش������باح كل يوم، كان 

م�شوؤولً عن �شنع �ل�شوكولته، وعبد �لرحمن 

عن �ش������نع �مللب�ض، وحممود عن �ش������نع �لنوكا 

يعاونهم يف ذلك كله فتية �أ�شغر �شناً – فمنهم 

من ي�ش������عل �ملو�ق������د، ومنهم م������ن يحرك �ملاء 

وعية �لتي فوق �ملو�قد، ومنهم  و�ل�شكر يف �لأ

من يغربل �لف�شتق.. �أما �شغار �ل�شبية فكانو� 

عمال �خلفيفة �لتي تنا�شب �أعمارهم  يوؤدون �لأ

وقدر�تهم، مث�ل لف قطع �ل�ش������وكولته بالورق 

�لف�ش������ي و�لنوكا بورق �ل�ش������لوفان �ل�شفاف، 

ع منها �مللب�ض 
ّ
وفرز حبات �للوز �لتي �شي�ش������ن��

بثالث������ة �أحجام خمتلف������ة، �أي كان على �ملكلف 

بهذ� �لفرز �أن ي�ش������نف حبات �للوز يف ثالث 

جمموعات: �لعري�شة، و�لو�شطى، و�ل�شغية.

وح������دث ذ�ت ي������وم �أن ُع�ه������دت �إىل �أحد 

مور  �ل�ش������بية �جلدد هذه �ملهمة. و�ش������ارت �لأ

معه على �أح�ش������ن ما ير�م ماد�م قد وجد من 

�ل�ش������هل �أن يتبني �حلبة �لعري�ش������ة من �حلبة 
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مر كان يلتب�ض عليه �أمام  �ل�ش������غية، ولكن �لأ

فها، هل هي عري�شة 
ّ
كل حبة يحار كيف ي�شن�

مثل �لذي �هتدى  أم و�ش������طى ؟ فكان �حلل �لأ �

�إليه، تخل�ش������اً منها ومن حرج �ل�شوؤ�ل، هو �أن 

ياأكلها ! وهك������ذ� ر�حت �حلبات ذ�ت �لقيا�ض 

 تنته������ي و�حدة بعد �أخ������رى �إىل معدة 
ّ

�ملح������ي

أكله منها  �ل�ش������بي �ل�ش������غي، حتى جتاوز ما �

يف ذلك �ليوم �أكرث من ن�ش������ف كيلو. وملا حان 

وقت �لغد�ء، �لذي كان يت�ش������ارك فيه �لعمال 

مب������ا جلبوه من طعام من بيوته������م، �متنع عن 

�لن�ش������مام �إليهم، ولكن حني تو�ىل �إحلاحهم 

أ�ش������قط يف ي������ده و�أعرتف مبا فعل  يف دعوته، �

و�أخربهم، وهو يد�ري خجله، �أن غد�ءه �ليوم 

ن مبهمة  كان لوز�ً ! ورجاهم �أن يكلفوه بعد �لآ

بعيدة عن �للوز وعن حّب�اته �ملحّية. 

P  P  P

كان لن�شمام �ل�ش������بية �جلدد �إىل �ملعمل 

أة مت�ش������حة  طقو�������ض ل تتغ������ي. فقد متّر �مر�

بامل������الءة �ل�ش������ود�ء من �أمام �ملعم������ل يف زقاق 

معاوي������ة، وهي جتّر بيدها �ش������بياً �ش������غي�ً ل 

يتجاوز عمره ت�ش������ع �ش������نو�ت، فاإذ� ملحْت من 

ور�ء باب �ملعمل �لزجاجي �أن �أبي موجود ور�ء 

مكتبه، دفعت �لباب برفق �شديد ودخلت على 

��ش������تحياء، وحيته وقالت له من ور�ء منديلها 

�ش������ود �لذي يغطي وجهه������ا  بلهجة مرتددة  �لأ

أنا من بيت )فالن(  أبو معتز � وخجولة: »عمي �

ب، حبذ� ل������و تقبله يف  وه������ذ� �بني يتي������م �لأ

أبا  أة تعرف �أن � معملك ليتعلم �ل�ش������نعة« فاملر�

حد طلباً،  �ملعتز �لذي هو وجيه �حلي ل يرد لأ

ول �شيما ملن كان معوز�ً �أو معياًل، فيطلب �أبي 

من �ل�شبي �أن يتقدم نحوه، وي�شاأله عن عمره 

و�إىل �أي �شف و�ش������ل يف در��شته، �لتي مل تعد 

�أمه قادرة على نفقات �ل�شتمر�ر فيها، ومتى 

أب������ي �إىل نباهة �ل�ش������بي من �أجوبته،  �طماأن �

ة   أ وتو�ّش������م فيه قابليته للتعل������م، �لتفت �إىل �ملر�

ليطمئنه������ا، وطل������ب منها �أن ترتك �ل�ش������بي، 

ن �بنها �أ�ش������بح يف رعايته،  وتعود �إىل بيتها لأ

و�أ�شحى و�حد�ً من �لعاملني �جلدد. 

ولك������ن ثمة طق�������ض �آخر لب������د �أن يجتازه 

أم  �ل�ش������بي ولكن هذه �ملرة على ي������د و�لدتي �

أبي �إىل �أحد �لعمال  �ملعت������ز، وذلك حني يوعز �

لي�ش������طحب �لقادم �جلديد �إىل بيتنا �لقريب 

لي�ش������لمه �إليها، ويعود �أدر�جه �إىل �ملعمل دون 

�أن ينب�ض بكلمة، فاأمي كانت تعرف ماذ� عليها 

�أن تفعل. فهي �رسعان ما تهيئ مياهاً �شاخنة 

لغت�شال �ل�ش������بي يف �حلمام، ومتى �طماأنت 

�إىل نظاف������ة �ش������عره وبدن������ه و�أظاف������ره تقوم 

بتجفيفه، وتلب�ش������ه من بع�ض مالب�ش������نا �لتي 
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�شمال �لتي  تكون على قيا�شه بدلً من تلك �لأ

جاء بها. وكانت ل تنفك وهي تقوم بكل ذلك 

أنه مقبل على تعلم  عن �لتحدث �إليه، لتفهمه �

أ�شا�شها نظافة �لذين يعملون فيها. �شنعة، �

 وح������ني يرتك �ل�ش������بي �لبي������ت ليعود �إىل 

�ملعمل نظيفاً مهفهفاً ينبعث منه عطر �شابون 

�لغار �لذي �غت�ش������ل به، يتملكه �ل�ش������عور باأنه 

�أ�ش������بح منذ �ليوم لي�ض عاماًل �آخر ين�شم �إىل 

بي  �لعم������ال �لذين �ش������بقوه بل �بن������اً جديد�ً لأ

أم �ملعتز. �ملعتز و�

  وكان لعم������ال �ملعم������ل هو�ي������ات فني������ة 

وفلكلوري������ة متنوعة؛ فمحمود �جلبا�ش������يني، 

�لنحيل �لر�ش������ي�ق، كان يع�شق �لتمثيل وكان ل 

يدع م�رسحية �شعبية تقدم على م�رسح �شينما 

�لن�رس �ملال�ش������ق ل�ش������وق �حلميدي������ة تفوته، 

وكان يحف������ظ حو�ر�تها عن ظهر قلب، و�إنني 

تذكره حتى �ليوم كلما �شاهدت فيلماً يوؤديه  لأ

�ملمثل )همفري بوغارت( فقد كان ي�شبهه �إىل 

حد عجي������ب. �أما حممد �لعرجاوي ذو �لقامة 

�لق�ش������ية و�لنظار�ت �لطبية �ل�شميكة فكان 

أد�ء  �ش������احب �شوت جميل حقاً، وكان يح�شن �

�أغنيات حممد عبد �لوهاب ومو�ويله �لقدمية، 

عمال  ول يتوقف عن �لرتمن بها خالل قيامه بالأ

�ملكلف بها، مما كان ي�ش������عد �أقر�نه، ويخفف 

عنهم عن������اء �لعمل، �أما �أحم������د �لطيان   ذو 

تي من حارة �شعبية يف حي  �لقو�م �لربعة و�لآ

�مليد�ن فكان ر�وياً جيد�ً لق�ش�������ض �ألف ليلة 

وليلة وملالحم �أبي زيد �لهاليل وعنرتة و�شيف 

أد�ءه������ا �أمام �أقر�نه  ب������ن ذي يزن، وكان يتقن �

مث��ل �أي  )حكو�تي( حمرتف، ول �شيما خالل 

�شهر�ت �شهر رم�شان �لتي مل يكن يتوقف فيها 

�لعم������ل يف �ملعمل طو�ل هذ� �ل�ش������هر ولياليه 

��شتعد�د�ً ملو�شم عيد �لفطر. 

أنن������ي و�أخوت������ي، مدينون  و�أح�������ض د�ئماً �

لهوؤلء �لعمال، �لذين كانو� مبثابة �أ�ش������دقاء، 

وىل وبكل  بجزء كبي من ثقافتنا �ل�ش������عبية �لأ

أ�شاطي. بل  ما حفظناه من حكايات و�أمثال و�

فالم �ل�ش������ينمائية �شاهدناها معهم،  �إن �أول �لأ

�إذ كانو� ي�ش������تاأذنون �أبي كي ي�ش������طحبونا �إىل 

�ل�شينما. وكانت �أهم د�رين لل�شينما يف دم�شق 

يف ثالثيني������ات �لقرن �لع�رسين هما: �ش������ينما 

)ر�مي( يف �ش������ارع ر�مي �ل�ش������اعد من �شاحة 

�ملرجة �إىل �شارع جمال با�ش������ا )�لن�رس حالياً 

(، و�ش������ينما )�لكوزموغ������ر�ف( يف بد�ية حي 

�لبح�شة على �أحد �أطر�ف �ل�شاحة �ملذكورة. 

وىل �لتي �شاهدناها �أفالماً  فالم �لأ وكانت �لأ

�ش������امتة. وكانت �إد�رة �ل�شينما ت�شتعني بفرقة 

نحا�شية �ش������غية تقوم بالعزف �أولً عند باب 
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������ن �إىل �لفيلم 
ّ
أنظ������ار �ملاري� �لد�ر ك������ي تلفت �

�لذي �ش������يُ�عر�ض، ثم تدخل ويجل�ض �أفر�دها 

ب������و�ق و�لطبول  حتت �ل�شا�ش������ة ليعزف������و� بالأ

و�ل�شنوج موؤثر�ت مو�شيقية ت�شاحب �أحد�ث 

�لفيل������م �لذي غالباً ما يك������ون من �أفالم رعاة 

�لبق������ر وبطله������ا �لد�ئ������م »ديا بول������و«، وتوؤدي 

�لفرقة �أ�ش������و�تاً ت�شبه قرقعة عربات �خليول 

أزيز ر�شا�ض  أو � أو �ش������في �لقطار�ت � �مل�رسعة �

�مل�شد�شات.

فالم  وملا بد�أت ت�ش������ل �إىل دم�شق �أوىل �لأ

�لناطق������ة مل تكن طريقة طبع �لرتجمة �لعربية 

عل������ى �لفيلم ذ�ت������ه قد �أحدثت بع������د، فكانت 

د�ر �ل�ش������ينما ت�شع �شا�شة �ش������غية �إىل جانب 

�شا�شة �لعر�ض �لرئي�شة، وتتو�ىل عليها ترجمة 

عربية مكتوبة بخط �ليد على قطع زجاجية، 

يعر�شها فانو�ض �شحري مو�شوع يف )�لكابني( 

�إىل جانب جهاز �لعر�ض �ل�ش������ينمائي. وغالباً 

ما تكون �لرتجمة �لعربية خمتلفة عن �حلو�ر 

�شلي، فقد يتاأخر عر�ض زجاجات �لرتجمة  �لأ

أو يتقدم عليها، بل  عن مر�فقة �أحد�ث �لفيلم �

كان من يتوىل �لرتجمة ي�ش������ع �أحياناً عبار�ت 

حملي������ة ماألوفة، فكانت كثي�ً م������ا متر �أمامنا 

على �ل�شا�ش������ة �ل�ش������غية كلمات مثل )�لكبة( 

أو )فت������ة �ملكدو�ض( وكاأنها جاءت على ل�ش������ان  �

)كالرك غيبل( �أو )مينا لوي( !..

يام كان م�ش������اهدو �ل�ش������ينما،  يف تل������ك �لأ

و�أكرثهم من �لطبقات �ل�ش������عبية، يت�ش������ورون 

فالم على  �أن �لفن������ي �لذي يقوم بت�ش������غيل �لأ

�أجهزة �لعر�ض هو �مل�شوؤول عن �أحد�ث �لفيلم 

وحو�ر�ت������ه، و�أن بيده م�ش������ي ممثليه. و�أذكر 

أيام عام 1938، وبينما كنا نهم  أننا يف �أح������د � �

باخلروج م�ن ق�اعة �شينم��ا   )�لكوزموغر�ف( 

بعد �نته������اء عر�ض فيلم )م������اري �أنطو�نيت( 

من بطولة )نورما �ش������ير( وكان فني �لت�شغيل 

أ�شه كعادته من كوة )�لكابني( ليت�شلى  يطل بر�

با�ش������تعر��ض �خلارج������ني من �لقاع������ة، ر�أيت 

�أح������د هوؤلء وهو يز�حمنا لي�ش������ل �إىل مقربة 

م������ن كوة �لكابني، وكان يجه�ض بالبكاء حت�رس�ً 

على �جلميلة )ماري �نطو�نيت( �لتي �أعدمت 

أ�شه نحو �لفني لي�شتمه وهو  باملق�شلة، فرفع ر�

يغ�ض بالكلمات: »لي�ض �شنقتها يا غليظ؟«.

وكان �أكرث ما ي�ش������عد عم������ال �ملعمل ذوي 

�مليول �لفنية حني كان ينتهي �إليهم �أن �لفنان 

�مل�رسي �لكبي يو�ش������ف وهبي قادم كعادته كل 

�ش������يف مع فرقته – فرقة رم�شي�ض – ليقدم 

م�رسحياته على م�رسح �لعبا�شية �لكائن قرب 

ج�رس فيكتوريا بدم�ش������ق، فهم يعرفون �أن �أبي 
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�ش������يزودهم ببطاقات حل�شور و�حدة من تلك 

�مل�رسحيات. وكانت تربط هذ� �لفنان �ل�شهي 

�ش������د�قة قدمية باأبي �لذي كان يحر�ض على 

دعوته مع جميع �أفر�د فرقته لق�شاء نهار�ت 

بكاملها يف د�رنا �لف�شيحة بحي مئذنة �ل�شحم. 

وكانو� حني ياأتون �إلينا بالعربات �لتي جترها 

�خلي������ول قادمني من فندقه������م تتحول حارتنا 

ل������دى دخولهم �إليه������ا ونزولهم م������ن �لعربات 

�إىل م�ش������هد م�رسحي بحد ذ�ت������ه وكاأنه موكب 

عر�������ض. فهذه كانت منا�ش������بة يرتقبها جي�ننا 

بفرح و�ش������وق كل عام، فرتى �لن�شوة يتز�حمن 

أو يطللن من �شبابيك  �شطحة �لقريبة، � على �لأ

بيوتهن و�لرج������ال يقفون م������ع �أطفالهم �أمام 

أبو�ب دوره������م للرتحيب بالقادمني �لذين هم  �

جنومهم �ملف�ش������لون: �أمينة رزق، �أحمد عالم، 

عب������د �لفتاح �لق�رسي، فردو�ض ح�ش������ن، فوؤ�د 

فهيم، ب�شارة و�كيم، خليل عثمان.. وغيهم.

وكان������ت �أمي، �ل�ش������هية بطبخه������ا �للذيذ 

�ملتق������ن، تتف������نن يف تهيئ������ة �أطي������ب �ملاأكولت 

�ل�شامية لتقدميها �إىل �لفنان �ل�شيف و�أفر�د 

فرقته �لذين يقارب عددهم �لثالثني. وكانو� 

بع������د تناول طعام �لغد�ء ينت�������رسون يف �أرجاء 

�ش������حن �لد�ر حتت ظالل �ش������جي�ت �لليمون 

و�لكب������اد وبني �أحو��ض زهوره ووروده �أو حول 

بركته �لو�ش������طى ي�ش������تمتعون به�شه�ش������ة مياه 

نافورتها وبالن�شائم �للطيفة �لتي تهب من كل 

�لة باأريج �لفل و�ليا�شمني. وهم يف 
ّ
جانب حمم�

أنف�ش������هم ��شتعد�د�ً لتقدمي  ذلك يرّوحون عن �

�مل�رسحيات يف �مل�شاء.

أي�ش������اً نتطلع  �أما نحن �أطفال �لبيت فكنا �

ن������ه كان ياأتي د�ئماً  �إىل جميء يو�ش������ف بك لأ

ألعاباً لنا فنط������ي فرحاً بها.  حام������اًل هد�يا و�

و�أذكر �أن �أول قطار �شغي ي�شي بالناب�ض على 

أيته عندما جاءنا به من م�رس  �ش������كة مدّورة ر�

مع كامل تو�بعه �ل�ش������غية: �أك�شاك �ملحطات، 

و�إ�ش������ار�ت �ملرور، و�حلو�ج������ز �لتي تنخف�ض 

ثم ترتفع لت�ش������مح مب������رور �لقطار حني يطلق 

�شفيه. 

كان ذل������ك يف ثالثينات �لق������رن �لع�رسين. 

وبعد �أن مرت �ل�ش������نون وعملت مدير�ً لرب�مج 

ذ�ع������ة �ل�ش������ورية ذهب������ت �إىل �لقاهرة عام  �لإ

1954 يف مهمة ث�قافي������ة وفنية، وكانت فرقة 

)رم�ش������ي�ض( تقدم حينذ�ك �إحدى م�رسحياتها 

 
ً
وبر�، فق�ش������دتها �أمال  عل������ى م�������رسح د�ر �لأ

أنا وفريق �لعم������ل �لذي قدم معي،  �أن نق������وم، �

بت�ش������جيل تلك �مل�رسحية بال�شوت كي نقدمها 

من �إذ�عة دم�شق. فا�ش������تاأذنت بالدخول على 

غرفة يو�ش������ف بك �لتي كان������ت ور�ء كو�لي�ض 
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أنني �أحد  �مل�رسح، فلما �ش������مع با�شمي وعرف �

أبناء �ش������ديقه �ل�ش������امي توفي������ق �لقباين هّب  �

باً بي، و�شمني �إىل �شدره، 
ّ
و�قفاً، و�أقبل مرح�

أنه تويف  وحني �ش������األ عن �أحو�ل �أبي و�أعلمته �

قبل ب�ش������عة �ش������هور ��ش������تبد به حزن �شديد، 

وترقرقت دموع حقيقية، ل دموع �لتمثيل، يف 

أو�مره للعاملني يف �مل�رسح كي  عينيه و�أعطى �

ي�شهلو� مهمتي ويلبو� كل طلبات �إذ�عة دم�شق 

بيك ف�ش������اًل على فرقتنا كما  وق������ال يل: �إن لأ

أبو خلي������ل �لقباين من قبله  �أن جلدك �أحمد �

ف�شاًل على �مل�رسح �لغنائي �لعربي يف م�رس.

P  P  P

قلّم������ا كان �لعمال �لرئي�ش������يون يف �ملعمل 

يتغ������يون، فه������م �إىل جانب �إح�شا�ش������هم باأنهم 

يعملون لدى �إن�ش������انٍ  يرعاه������م كاأولده متاماً 

ويو�ّش������ع عليهم، كانو� يعتزون باأنهم جزء من 

موؤ�ش�شة �ش������ناعية ر�قية ت�شاهم يف تطورهم 

أّن ل�شاحبها �ش������معة م�شيئة عاطرة  �ملهني و�

�ش������افة �إىل كونه  ينعك�ض طيبه������ا عليهم، بالإ

أبرز �ملنا�شلني يف مقاومة �لنتد�ب  و�حد�ً من �

�لفرن�شي و�ملناد�ة بال�شتقالل. وكان يزيد من 

�عتز�زهم حني يرون �لعديد من زعماء �لكتلة 

�لوطنية �لذين ي�شمعون عنهم، يتقاطرون من 

خر �إىل �ملعمل للتد�ول هم�ش������اً مع �أبي  وقت لآ

يف �شوؤون �لن�شاط �لوطني وتنظيمه.  

لق������د �ن�ش������م ه������وؤلء �لعم������ال �إىل معمل 

أب������ي وه������م فتية، ثم مت������ّر �ل�ش������نون ويبلغون  �

مبل������غ �لرجال وقد �كتمل������ت جتربتهم �ملهنية 

أنه حان �لوقت  أبي � وقدر�تهم �لعقلية، في�شعر �

�أن ي�ش������األ �لو�حد منهم فيم������ا �إذ� كان يرغب 

أم �أن يف ذهنه  يف �ل�ش������تمر�ر يف �لعمل عنده �

طموحاً يريد �أن يحققه لنف�شه. وكان �أبي يف 

أ ه������و مبفاحتتهم  ذلك يحر�������ض على �أن يبد�

نه  باأمورهم �حلياتية، فيف�ّش������ح لهم �لكالم، لأ

أنهم يرتددون ويخجلون من �أن يك�شفو�  يعرف �

له ما يف �شدورهم من �أمنيات و�أحالم. فكان 

منهم من يوؤث������ر �لبقاء حيث هو، �أو من يحلم 

بتاأ�ش������ي�ض �أ�رسة وعمل �شغي خا�ض به، �أو من 

أو �إطفائياً. يتمنى لو ي�شبح دركياً �

وكان هوؤلء جميعاً عندما ي�شرتيحون �إىل 

أنه هو �لذي �شيحقق  �أبي فيما يهمهم يعرفون �

ما يتمنون، فهو بعيد �ملقدرة وذو �ش������د�قات 

كثية بني �لنا�ض ويف �لدو�ئر �لر�ش������مية حيث 

ل يُ�رّد  له فيها طلب.

ول يلب������ث ذ�ت يوم �أن يطل يف حارتنا من 

بعيد دركي ر�شيق، يتهادى ببزته �لر�شمية ذ�ت 

زر�ر �ملعدنية  �للون �لكاك������ي �لتي تزينه������ا �لأ

ن �لكل �أن 
ّ
�لرب�قة، وحني يزد�د �قرت�ب������اً يتبي�
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من هو �أمامهم لي�ض �ش������وى )عادل( �لذي كان 

أب������رع عمال �ملعم������ل يف خفق خلط������ة �لنوكا  �

بالف�شتق.

�أما )عزة( ذو �جل�ش������م �ل�شخم �لذي كان 

�ش������افة �إىل مهارته يف تاأدية كل ما ي�ش������ند  بالإ

�إلي������ه يف �ملعمل، ل يعج������ز عن حمل �أي وعاء 

أو كي�ض مهما ثق������ل وزنه، فيبدو  أو �ش������ندوق � �

أنه قد �أ�شبح �إطفائياً وغد� بكل ما هو مدور  �

فيه: وجهه �لطفويل و�شاعد�ه �ملفتولن، وبزته 

�لف�شفا�شة �مل�شادة للحريق، وقبعته �ملعدنية، 

أ�شبه ما يكون بجرن�ل خارج من �إحدى لوحات  �

�لفنان �لكولومبي )فرناندو بوتيو (.

هذ� �إذ�ً بالن�شبة ملن �أحبو� �أن ينخرطو� يف 

يام  �لوظائف �لر�ش������مية �لتي كانت يف تلك �لأ

حتظى، مهما كانت درجتها، باملهابة و�لعتبار، 

ول �ش������يما حيال ذوي �لبز�ت �لر�ش������مية مثل 

عرف حين������ذ�ك د�ئماً 
ُ
�ل�رسطي �ل������ذي كان ي�

فندي (. با�شم )�لأ

أولئ������ك �لعمال �لذين كان������و� يوؤثرون  أما � �

أو  �لعمل �حلر ويتطلعون �إىل تاأ�ش������ي�ض معمل �

حانوت يتابعون في������ه ما تعلموه فقد كان �أبي 

ميّده������م مبا يحتاجون �إليه م������ن مال �أو مو�د 

أولية )�ش������كر، لوز، ف�شتق، غلوكوز..( ليبدوؤو�  �

وىل يف �مل�شاريع �لتي حلمو� بها.  خطو�تهم �لأ

أب������ي معامل  وهك������ذ� تو�ل������دت من معمل �

وحو�ني������ت كث������ية �نت�������رست يف �أرج������اء حي 

)�لبزورية( وما جاوره من دروب و�أزقة.

وماتز�ل �ش������ورة �أبي ت�شكنني وهو مي�شك 

بيدي عندما كنت طفاًل بالبنطلون �لق�ش������ي 

أ�شي معه و�شط �لبزورية، هو بقامته �لفارعة  و�

أنا  حمر ونظارتي������ه �لطبيتني و� وطربو�ش������ه �لأ

ما�ش������ي خطو�ته �لو��ش������عة، وكيف  �أجاه������د لأ

كن������ت �أرى �أكرث �أ�ش������حاب �حلو�ني������ت �ملمتدة 

على جانب������ي �ل�ش������وق يهرع������ون نحونا حني 

أو لتقبي������ل يده للتعبي  أب������ي لتحيته � يلمحون �

أنه كان ي�ش������ارع  ع������ن عرفانهم بجميل������ه، �إلَّ �

م بتقبيلها 
ّ
�إىل �ش������حب يده ليحول دون من يه�

ويتمتم: »��ش������تغفر �هلل يا بن������ي، �رجع لعملك   

�هلل ير�شى عليك«.

أب������ي مل يكن مق�ش������ور�ً على تلك  وجميل �

جي������ال �لتي تخّرج������ت يف معمله و�إمنا ر�ح  �لأ

ي�شبغه على كل من كان يق�شده، ول�شيما على 

من كانو� يعملون يف مهنته من �أ�شحاب معامل   

أ�������ض نقابة تعنى  أن�ش������اأ ور� وعم������ال. فهو حني �

ب�شوؤون هوؤلء جميعاً �أطلق عليها ��شم )نقابة 

عمال �ل�شكاكر( ولي�ض نقابة �أ�شحاب معامل 

أنه كان �ش������احب �أكرب و�أهم  �ل�ش������كاكر، رغم �

معمل بينها فقد ظل يعترب نف�ش������ه و�حد�ً من 
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�لعمال، وعزم على �أن يكّر�ض �لكثي من جهده 

ووقته خلدمة هذه �ملهنة و�مل�شتغلني فيها، ول 

�ش������يما خالل �ش������نو�ت �حلرب �لعاملية �لثانية 

)1939 – 1945 (، عندم������ا كانت �لدولة يف 

يام �لقا�ش������ية تتوىل هي توزيع �ل�شكر،  تلك �لأ

وىل يف تلك �ل�ش������ناعة، ب�  �ل������ذي هو �ملادة �لأ

أو تق�رس يف  »�لكوتا «. فكثي�ً ما كانت جتحف �

توزيع �حل�ش�������ض ب�شورة عادلة على �ملعامل، 

فيكاد بع�ش������ها �أن يتوقف ويتاأذى �أ�ش������حابها 

وعمالها و�أ�رسهم جميعاً �شو�ء ب�شو�ء. وكانت 

�ش������معته �لوطنية و�شخ�ش������يته �ملهيبة تفتحان 

أبو�ب �أ�شدقائه ومعارفه من �مل�شوؤولني  �أمامه �

ون مطالب نقابته، 
ّ
�لذين �رسعان ما كانو� يلب�

ويحقون �حلق يف توزيع ح�ش�ض �ل�شكر على 

جميع تلك �ملعامل.

أب������ي بف�ش������ل �ش������عبيته  وق������د ��ش������تطاع �

و�ش������اط �لتجارية و�ل�شناعية  �لو��ش������عة يف �لأ

و�لجتماعي������ة �أن يوظ������ف تلك �ل�ش������عبية يف 

خدمة �لن�ش������اط �لوطني �لذي كان ميار�ش������ه 

وميّول������ه خالل �لنتد�ب �لفرن�ش������ي. وما �أكرث 

�لجتماعات �ل�شيا�ش������ية �حلا�ش������دة �لتي كان 

ينظمها يف د�رنا بحي مئذنة �ل�ش������حم، حيث 

ي�شتعر�ض فيها �ل�شيا�شيون �لبارزون يف �لكتلة 

�لوطنية م�ش������تجد�ت �ملوقف �ل�شيا�شي وكيف 

ينبغي �لت�رسف حياله. وتعتز �أ�رستنا ب�ش������ورة 

حد هذه �لجتماعات  فوتوغر�فية �لتقطت لأ

يف  �ش������يف عام 1928، ويب������دو فيها �لزعيم 

�لوطني �لبارز فوزي �لغزي، و��ش������ع �لد�شتور 

ول، وهو يخطب يف �مل�ش������تمعني  �ل�ش������وري �لأ

�ملحت�ش������دين يف �شحن �لد�ر، وهم من �لتجار 

و�ملثقفني،  �شاتذة  و�لأ و�ملحامني  و�ل�شناعيني 

بينم������ا يجل�ض يف �للي������و�ن �لزعماء �لوطنيون 

�ل�ش������وريون وبع�ض �أقر�نه������م �للبنانيني وعدد 

�شالمي و�مل�شيحي. من رجال �لدين �لإ

�رس�ب������ات �لتي كان������ت تدعو �إليها  �أما �لإ

أو تدبي  �لكتل������ة �لوطنية �حتجاجاً على قر�ر �

جائر �أ�شدرته �شلطة �لنتد�ب فكانت �رس�رتها 

�ش������و�ق، وغالب������اً من معمل �أبي،  تنطلق من �لأ

أبو�بها، ويتعطل كل ن�شاط.  فتغلق �حلو�نيت �

مريكي �لربوف�ش������ور فيليب  ويقول �مل������وؤرخ �لأ

�ش������تاذ يف جامعة بو�ش������طن يف كتابه  خوري �لأ

)�ش������وريا حتت �لنتد�ب �لفرن�شي (، »�إن �أهم 

�رس�بات كان ذلك �لذي دعا �إليه توفيق  هذه �لإ

�لقباين يف �ش������باط / فرب�ير1934 �حتجاجاً 

على �إغر�ق �ل�ش������وق بالب�ش������ائع �ل�ش������هيونية 

قم�ش������ة و�حللوي������ات (، وقد جرى خالل  )كالأ

�رس�ب �إح������ر�ق كميات كبية من تلك  هذ� �لإ

.
)3(

�لب�شائع يف �شوق �حلميدية«
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�رس�بات فكان  �إ�رس�ب عام  أم������ا �أطول �لإ �

�رس�ب �ل�ش������تيني )�إذ  1936، �لذي ُع�رف بالإ

��ش������تمر �ش������تني يوماً( وقوطعت خالله )�رسكة 

نها  جنبي، لأ �جلر و�لتنوي������ر( ذ�ت �لمتياز �لأ

أ�شعار ركوب �لرت�مو�ي وتعرفة �لكهرباء.  ز�دت �

و�لت������زم �ملو�طن������ون باملقاطع������ة فامتنعو� عن 

�شاءة  ��ش������تعمال �لكهرباء، و��شتعا�شو� عن �لإ

�لكهربائية بال�ش������موع و�لكاز�ت و�للوك�ش������ات. 

وكان ج������ز�ء من ل يلت������زم باملقاطعة �أن تلقى 

على �ش������حن د�ره �أو حانوته مفرقعة �شوتية، 

هي عبارة عن كرة من لفائف قما�شية، حتتوي 

على �ش������يء من �لزرنيخ و�لكلور�ت، فتحدث 

لدى �إلقائها رعب������اً و�إزعاجاً ول حتدث �أذى. 

عد�د  وخ�ش�������ض �أبي �لفناء �لد�خلي ملعمله لإ

هذه �ملفرقعات �لتي كان يتقاطر �شباب �لكتلة 

حلملها و�إلقائها لياًل من �شطوح �لبيوت على 

�شحن كل د�ر ينبعث منه �شوء كهربائي.

وملا �ش������اقت �ل�ش������لطات �لفرن�ش������ية ذرعاً 

أن�شطة �لوطنيني، ر�حت تد�هم بيوتهم،  بتز�يد �

وتعتقلهم، وتلقي بهم يف �ل�ش������جون. وكان �أبي 

�أحد هوؤلء، فقد د�هم �لع�ش������اكر �لفرن�شيون 

أيام �ش������يف عام  بيتن������ا عن������د �لفجر يف �أحد �

�ش������فاد يف  أب������ي مكب������اًل بالأ 1939، و�قتي������د �

�ش������يارة ع�شكرية م�ش������فحة �إىل معتقل تدمر، 

حيث �أجرب هو و�أقر�نه �لوطنيون على �لقيام 

عمال �ل�ش������اقة و�ملهينة كتك�شي �حلجارة  بالأ

وتعزيل �ملجاري حتت لهيب �ل�شم�ض �ملحرقة، 

ومن ثم نقلو� �إىل �ش������جن �لرم������ل يف بيوت، 

حيث ق�ش������و� �أكرث من ع�رسة �شهور، ومل يفرج 

عنهم �إل عندما �نهارت فرن�شا �أمام �جليو�ض 

ملانية خالل �حلرب �لعاملية �لثانية. ومل تلبث  �لأ

�ل�شلطة �لفرن�ش������ية يف �شورية، �لتي �أ�شبحت 

حتك������م با�ش������م حكومة )في�ش������ي( �ملتعاونة مع 

ملان، �أن ر�حت ت�شرت�ش������ي �ل�شعب �ل�شوري،  �لأ

وقام �ملفو�ض �ل�شامي )غابرييل بويو( بجولة 

يف �ملحافظات ع�ش������ى �أن ي�شتميل وجهاءها، 

حتى �إنه ح�رس �شالة عيد �لفطر يف �جلامع 

موي. ولكن ذروة �ل�شرت�شاء جاءت على يد  �لأ

قو�ت فرن�ش������ا �حلرة �لت������ي كانت قد حتركت 

نحو �ش������ورية من �حلدود �لفل�شطينية، وما �إن 

متكنت من هزمية قو�ت )في�شي( حتى �شارع 

�جلرن�ل كاترو �إىل توجيه بيان �إىل �ل�ش������وريني 

با�ش������م قائد فرن�ش������ا �حلرة �جلرن�ل �ش������ارل 

دوغ������ول بتاري������خ 9 حزي������ر�ن / يونيو 1941، 

�أعلن فيه �إنهاء �لنتد�ب �لفرن�شي و��شتقالل 

�شورية ولبنان. 

P  P  P

وبينم������ا كانت ق������و�ت )في�ش������ي( تتقهقر 



توفيق القباين دم�صقي كان ي�صنع احللوى وي�صنع الثورة

371 العــــــدد 532 كانــــ�ن الثانـــــي 2008

وتت�شتت فلولها، طرق باب بيتنا �شابط فرن�شي 

و�شاأل عن �أبي، فتوج�شنا منه �شوء�ً، وتخّوفنا 

أنه و�حد من  منه، لكن �رسعان ما ��شتبان لنا �

أنه مذعور ويخ�شى  قو�ت )في�شي( �ملندحرة، و�

على نف�ش������ه من �أن توؤذيه �لق������و�ت �حلرة �إن 

هي �أم�شكت به، ويرجو لو نخفيه عندنا ريثما 

م������ور. وهنا تبدت �مل������روءة �لعربية  تنجلي �لأ

أب������ي باأجل������ى مظاهرها حني  �ش������يلة عند � �لأ

رحب به������ذ� �لطارق �لغري������ب، و�أجار و�حد�ً 

عد�ء �لفرن�شيني �لذين  أولئك �لأ ممن ميثلون �

�ش������اموه �لعذ�ب يف �شجون تدمر وبيوت منذ 

أم������د غي بعي������د. وما لبث �أن طم������اأن �لرجل  �

أنه يف ماأم������ن، و�أن ل باأ�ض عليه، وله  و�أفهمه �

�أن يبقى عندنا �شيفاً مكرماً ماد�م ثمة خطر 

يتهدده، حتى يهيئ �هلل له خمرجاً. 

ديب  انظـــر احلـــ�ار الذي اأجـــراه ال�سديـــق الأ  -1

جملـــة  يف  معـــي  �سنـــب  اأبـــ�  عـــادل  �ستـــاذ  الأ

)املعرفـــة( ال�سادرة عن وزارة الثقافة ال�س�رية 

)عدد اأيل�ل / �سبتمرب2005 (. 

كلمة تخربق لعّل اأ�سلها من الف�سيح )خربق(   -2

الهوام�ش

اأي اأ�ـــرسع يف حركتـــه ولكنها ُحّرفت واأ�سبحت 

تعنـــي بالعامية ال�س�رية مـــن ين�سط يف ح�رس 

خرين ويتدخل يف عملهم.  نف�سه بني الآ

نكليزية عام 1987 عن  الكتاب �سادر باللغة الإ  -3

دار ن�رس )ت�ري�س( اللندنية – �سفحة 447.

P  P  P
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اجتمـــاع وطنـــي يف دار ال�سيد ت�فيـــق القباين ) يف حي مئذنـــة ال�سحم بدم�سق/ 

ول(  حزيرا 1928( ويبدو على املنرب  ف�زي الغزي )وا�سع الد�ست�ر ال�س�ري الأ

وهـــ� يخطـــب يف املجتمعـــني، كما يبـــدو يف ال�س�رة )على الليـــ�ان( عدد من 

ال�سيا�سيـــني ال�طنيني ال�س�ريني واللبنانيـــني ومنهم: �سعد اهلل اهلل اجلابري 

تا�ســـي، عبد الرحمـــن الكيايل،  فار�ـــس اخل�ري�س فخـــري البـــارودي ها�سم الأ

جربان ت�يني، ح�سني البزازي، اإح�سان ال�رسيف.

ويبدو ال�ساعر نزار قباين ابن ال�سيد ت�فيق يف مقدمة ال�س�رة وكان عمره خم�س 

�سن�ات.
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عند  نزار قباين

ن�ص واحد بقراءات متعددة

دائرة  ي�ستبعدونه من  لنزار قباين  الفنية  وال�سعراء يف قراءتهم  النقاد  بع�ص 

�سباب اأهمها: احلداثة لأ

اأوًل: اإن نزار قباين يف �سعره الغزيل يعيد اإنتاج عمر بن اأبي ربيعة ول ي�سيف 

ن�سان ب�سقيه املراأة والرجل، والتاأكيد  عليه �سيئًا جديدًا يف اجلوهر، كاملوقف من الإ

ن�ساين  الذي ما انفك نزار ي�سعه على احل�ص ل القلب ومعاناة احلب يف اأفقها الإ

قباين  »نزار  يقراأ بحثنا  ملن  باطل  زعم  والروح،  وهذا  والنف�سال ما بني اجل�سد 

وحتولت اجل�سد« يف مو�سوعة �سعاد ال�سباح.

373
         د. نذير العظمة

*

�ساعر واأديب وناقد �سوري.

العمل الفني: الفنان علي الكفري.

*
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أة  ثانياً: ��ستمر�رية �ملوقف �لتقليدي من �ملر�

مل يجعل منه �لتجديد يف �مل�سهد �ل�سعري موقفاً 

حديثاً. فال�سكل و�مل�سمون ال ينف�سالن وحد�ثة 

خر، وم�س������كلة  و�حدهما ت�س������توجب حد�ثة �الآ

أنها �عتربت  حركات �لتجديد �ل�سعرية �لعربية �

�أن م������ا يحتاجه �لعربي و�س������عره هو �لتغيري يف 

�ل�سكل بينما �حلد�ثة تعني يف �جلوهر حد�ثة 

ن�سان ونظرته �إىل �حلياة و�لكون و�لفن وهذه  �الإ

�حلد�ثة تنعك�س يف فنونه و�سعره.

ثالثاً: �إن �للغة �ل�س������عرية �لتي طعمها نز�ر 

بالد�رج و�ملحكي �أعطى حيوية وجدة لق�سيدته 

ولكن مرجعية هذه �لق�سيدة ظلت يف �مل�سمون 

و�ل�سكل هي �لق�سيدة �لعمودية.

ر�بعاً: لقد ��ستفاد نز�ر من جتربة �ملدر�سة 

وز�ن �ل�س������عرية  �لعر�قي������ة يف جتديده������ا ل������الأ

وموجة ما �سمي بال�سعر �حلر تبنياً للم�سطلح 

جنليزي يف �لبدء، ومن ثم �لر�سو  �لفرن�سي و�الإ

على م�سطلح �سعر �لتفعيلة يف نهاية �ملطاف.

وز�ن بل جيل �آخر غريها له،  نز�ر مل يغري �الأ

لكن �ملو�سيقى �ل�سعرية ال تقت�رص على �لتفعيلة 

أو  منف������ردة ومتفاوتة كما يف �ل�س������عر �حلديث �

يقاع ال  متنا�س������بة كما يف �لعرو�س �لق������دمي، �الإ

�لوزن فح�سب هو �لذي ي�سكل مو�سيقى �ل�سعر 

وتدخل فيه �ل�سياغة للكلمة و�جلملة �ل�سعرية 

كما تدخل في������ه فنون تعبريية �أخرى بع�س������ها 

خر جزء  مت�س������من يف علم �لبديع وبع�س������ها �الآ

�س������لوب كالتك������ر�ر ورد �لعجز على  من علم �الأ

�ل�س������در و�لتق�س������يم و�لطي و�لن�رص و�لو�س������ل 

أو تنوعها ووحدة  و�لف�س������ل ووح������دة �لقافي������ة �

أو تعدده،  �لبحر �ل�سعري يف �لق�سيدة �لو�حدة �

فمو�س������يقى �ل�س������عر عند نز�ر وغريه تتولد من 

عنا�رص كهذه ال من �لوزن �ل�سعري فح�سب.

قد يكون نز�ر قد مر يف حلظات نرج�سية، 

نث������ى، رمبا كانت  وتغطر�������س بالذكورة على �الأ

هذه مرحلة من حياة �ل�ساعر يف بو�كريه لكنها 

جتاوزها �إىل مر�حل �أخرى:

تطور نز�ر وتغريت م�س������امني �سعره وتغري 

�سباب: أة الأ موقفه من �ملر�

�أوالً: ن������ز�ر �بن بيئته وع�������رصه و�هتماماته 

مة  لي�س������ت حم�س������ورة يف �حلب و�جل�س������د، �الأ

و�ملجتمع ��ستاأثر� �أي�ساً بح�سا�سيته و�سعره.

أثارت  فق�سيدة خبز وح�سي�س وقمر.. �لتي �

نه نط������ق باحلق، فلم ير�س عنه  �لدنيا عليه الأ

�لفقهاء ورجال �لدين، ومل يكن حال �ل�سيا�س������ة 

يديولوجيا مع هذه �لق�س������يدة �أف�سل  وعامل �الأ

م������ن حال �لفقه و�لدين يف �لق������ر�ء�ت �لفقهية 

يديولوجية، وحتى  و�لق������ر�ء�ت �ل�سيا�س������ية و�الأ

�لقر�ءة �لفنية لهذه �لق�س������يدة �س������كلت حدثاً 

يف تاريخ �ل�سعر و�لنقد، وطالب �ل�سيوخ بر�أ�س 

�ل�س������اعر كما طالب بع�س �لن������و�ب يف جمل�س 

نه ب�سوته �جلميل  �لنو�ب �ل�سوري مبعاقبته، الأ

ن�س������ان  ألقى �ل�س������وء على تر�جع �الإ و�لو�ث������ق �

�لعربي وتخلفه، ون������زع �لهالة �لتي تغطي هذ� 

مة �إىل �خلروج �إىل �لنور 
أه������اب باالأ �لتخلف، و�
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و�حلد�ثة من ليل �لتقليد �لبايل.

لقد �س������جلت هذه �لق�سيدة �إجناز�ً 

عالياً للق�س������يدة �حلديثة، ال من حيث 

م�س������مونها فح�س������ب، فاإن �ل�سكل فيها 

و�مل�سهدية �ل�س������عرية بلغت حد�ً مل تبلغه 

�لق�س������يدة �لعربية من قبل، ولعل �سعر 

�لتفعيلة �لذي تلقفه نز�ر من �ملدر�س������ة 

أ�سعفه يف هذ� �خل�سو�س،  �لعر�قية، قد �

فانطالق بح������ر �لرمل وتن������وع �لقافية 

و�ملقطعية �ملدرو�سة يف معمار �لق�سيدة 

�سافة �إىل �ملوقف، دفع �لق�سيدة �إىل  باالإ

هذه �ملنزلة.

�أ�س������ف �إىل ذلك لغة نز�ر �ل�سعرية 

أنزل������ت �لق�س������يدة �لعربي������ة من  �لت������ي �

معاق������ل �جلز�ل������ة �إىل حمك������ي �حلاالت 

ود�رجها و�حلديث �ليومي مع �مليل �إىل 

نيقة و�إيقاع �لالزمة �لذي  �ل�س������ورة �الأ

يلحم �لق�س������يدة يف ج�سد و�حد متكامل باللغة 

�ملنطوقة لغة �لكالم �لتي تطعم �للغة �ل�سعرية 

�ملكتوبة.

ولعل ق�سيدة خبز وح�سي�س وقمر، وق�سيدة 

حبلى وق�س������يدة بدر�همي �نعطفت ب�سعر نز�ر 

من وه������ج �لغريزة و�جلنني باملعنى �لرنج�س������ي 

�إىل �جل�سد كق�سية �جتماعية، وحتول نز�ر يف 

ه������ذ� �الجتاه كان ال ريب من تفاعله مع �س������عر 

�لو�قعية �حلديثة )�ال�س������ر�كية( �لذي ��س������تد 

ول من  �أثرها يف �ل�س������احة �ل�س������عرية �لعقد �الأ

منت�سف �لقرن �لع�رصين.

فاجلن�س عند نز�ر مل يبق ق�س������ية �جل�س������د 

و�حل�س، بقدر ما حتول �إىل ق�س������ية �أو ق�سايا 

�إن�سانية و�أخالقية و�جتماعية. 

مل تكن روح �ملرحلة وحدها �مل�سوؤولة عن هذ� 

�سباب تتعلق  �النعطاف، �إن �نتحار �أخت نز�ر الأ

أة كانت �أي�ساً يف خلفية هذ�  باحلب وحرية �ملر�

�لتحول عن������د نز�ر،كما �أن كارثة بلقي�س زوجته 

وموته������ا يف دمار �ل�س������فارة �لعر�قية يف بريوت 

قوى من ع�سد هذ� �لتحول وثبته يف �سخ�سية 

نز�ر.
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فاحل������ب مل يعد عن������ده غريزة وجن�س������اً بل 

حترر�ً وح�سارة، وحترر �جل�سد وال�سيما ج�سد 

نثى هو ر�أ�س �حلرية يف جمتمع ماأزوم ت�سادر  �الأ

�هتماماته فوبيا �جلن�س وحمرماته.

ففي �لق�س������يدة �ل�رصيرة و�لق�س������يدة �لتي 

ي�سور فيها �ملبغي وما �سابه من ق�سائد تخرج 

�لق�س������يدة من �ملتعة و�للذة �إىل حرية �جل�س������د 

أة دون �لرجل يف  و�حليف �لذي يقع عل������ى �ملر�

جمتمع كهذ�.

و�إذ� كان������ت موؤث������ر�ت �لو�قعي������ة �حلديثة 

و�ملوؤثر�ت �لرمزية قد ��س������ركتا معاً يف �لتاأثري 

على ن������ز�ر يف �ختيار مو�س������وعاته �ل�س������عرية 

ن�س������اين  يقاع و�ملوقف �الإ وم�س������هديتيها فاإن �الإ

و�للغة �لد�رجة مل تتخل عن قو�نني �لف�س������حى 

يف �جلملة جعلت من نز�ر �س������اعر �ملرحلة دون 

منازع �إىل بزوغ جنم جملة �سعر يف بريوت.

فاحلد�ثة من �س������عر نز�ر مل تعد يف �ل�سكل 

يقاع �ل�س������عري و�ل�سورة �حل�سية  و�جلملة و�الإ

بل �إنها تو�سحت �أكرث فاأكرث حتى �ندمج �حلب 

و�حلرية و�ملجتمع باجلمال و�جل�س������د بق�سايا 

أة. ن�سان ب�سقيه �لرجل و�ملر� �لتحرير ون�رصة �الإ

كان �ملركز يف �لر�ث و�لدين و�لتقاليد هي 

ن�س������ان �إىل �جل�س������د  �ملركز ونز�ر حتول �إىل �الإ

فكار  �ل������ذي هو ب������وؤرة �الأخالق و�لع������اد�ت و�الأ

فن������ادى بحريته وخال�س������ه من خ������الل معاناة 

حديثة ال تنتج �لقدمي بقدر ما نعرب عن �لر�هن 

و�حلديث.

أة �أو معزولة عن  فحد�ث������ة نز�ر مل تكن جمتز�

ن�س������ان و�ملجتمع بقدر ما عربت عنهما بروح  �الإ

منا�سلة.

الكلمة وبالغة ال�صورة

أنه حاول  تخربنا �س������رية نز�ر قباين �لذ�تية �

�لتعبري عن تطلعاته �لفنية بالر�سم قبل �أن يعرب 

عنها بال�سعر، ويف �خلم�سينيات �ملبكرة �أقامت 

هياأة �لن�س������اطات �لطلبية يف كلية �حلقوق من 

�جلامعة �ل�سورية معر�ساً للوحات ي�سرك فيها 

�ل�س������عر و�لر�سم معاً لكل من نز�ر و�أخيه �سباح 

قباين فاللوحة �لو�حدة فيها �لق�س������يدة وفيها 

�لر�س������مة �لتي تعرب عن �لق�س������يدة باخلطوط 

ورمب������ا �للون ال ت�س������عفني �لذ�ك������رة على تذكر 

ذلك.

و�لنه������ود على ما �أرجح ثيمة �أو مو�س������وعة 

أبرز من  أك������رث و� متد�ول������ة يف �لنحت و�لر�س������م �

�ل�س������عر، رمبا كان هذ� م������ن حو�فز نز�ر وميله 

�إىل �لتعبري عن �لنهد ب�س������ور متعددة ودالالت 

متنوع������ة، ولك������ن بن������زوع جم������ايل ينطل������ق من 

�لغريزة.

فتتحول �للغة �ل�س������عرية عن������ده من �لتعبري 

�إىل �لت�سوير ومن �ملفردة �للغوية �إىل �ل�سورة، 

و�ل�س������اعر نف�س������ه يبتكر لنا يف جمموعة كاملة 

م�س������طلح �لر�س������م بالكلمات رمبا �نطالقاً من 

هذه �خللفيات �جلمالية للتجليات �سهو�نية.

هذ� بح������د ذ�ته يوؤث������ر يف �س������ور �ملوروث 
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�لبالغ������ي يف �لذ�كرة �لفنية و�أقرب �س������يء �إىل 

�ل�سورة فيها هو �لت�سبيه �لبليغ.

د�ة ووجه �ل�س������به ينف�س������ل  بتجرده عن �الأ

ر�س������طي، وينتقل من ت�س������بيه  عن �لتق�س������يم �الأ

أد�ة توؤكد على  �س������يء ب�سيء لوجه �سبه بينهما و�

ثينية �لبيانية �إىل �ل�سورة �حل�سية �لفنية.
�الأ

غل������ب حني يتخلى �لت�س������بيه عن  وعل������ى �الأ

بعده �ملنطقي يتحول �إىل �سورة لكن �لت�سبيهات 

أبعادها  �لبليغ������ة �ملوروثة تبقى حمافظ������ة على �

�ملنطقي������ة ال �س������يما بالتاأكيد على وجه �س������به 

منطقي بني �مل�سبه و�مل�سبه به.

مر �ل������ذي يظل عاماً حتى يف �لت�س������بيه  �الأ

�لبليغ ولو يف �س������كل �ل�س������ورة �حل�سية وحركة 

�ل�س������عر �حلديث حتول������ت من �لت�س������بيه غالباً 

بعاد �لنف�سية  �إىل �ال�س������تعارة و�لكناية لتعانق �الأ

و�جلمالي������ة يف �ل�س������ورة �لبياني������ة و��س������تبقت 

�حلركة �حلديثة �لت�س������بيه �لبلي������غ يف �لتد�ول 

أ�سكاله �إىل �ل�سورة �حل�سية،  لتحول �لعديد من �

أن�سودة �ملطر لل�سياب هو من  فمطلع ق�س������يدة �

هذ� �لقبيل:

عيناك غابتا نخيل �صاعة ال�صحر

أبعاده������ا �ملنطقية،  فال�س������ورة هنا فقدت �

يحائ������ي، فالعينات وغابة  و��س������بقت عمقها �الإ

�لنخل �س������اعة �ل�سحر ال تنطوي على وجه �سبه 

منطقي بقدر ما تت�س������من بعد�ً �إيحائياً تتو�سله 

أثر  موهب������ة �ل�س������اعر وفطرته �لفني������ة للتعبري �

�لعينني يف �لذ�ت.

د�ة حمذوفة  هناك م�س������به و م�س������به به �الأ

بعاد كم������ا يعتمد على  ووجه �ل�س������به متعدد �الأ

يحاء  م�س������اركة �ملتلقي وخيار�ته يعتمد على �الإ

ال �ملنطق.

جممل �س������ور قباين عن �لنهد هي من هذ� 

�لنحو �سور ح�س������ية تعتمد على �إيحاء �ل�سورة 

وت�س������كيلها �لفن������ي ال تق�س������يماتها �ملنطقي������ة، 

أو  أو قهوة � فالنهد�ن عن������ده مرة دورقا خم������ر �

أو قبتا نحا�س �أو �سحنان  �س������لتا فل ويا�س������مني �

أو قارورتا عطر.. فل������و �أجرينا هذه  �س������ينيان �

�ل�سور وحللناها بالغياً ملا عرثنا على وجه �سبه 

أو  منطق������ي، وكيف للنهدين �أن يك������ون دورقني �

أو �سلتني و�أين هو وجه �ل�سبه �ملنطقي  �سحنني �

يف ذلك كما تقت�سيه قو�عد بالغتنا �ملوروثة.

و�ل�س������اعر يعرف ذلك ويتق�س������ده لتعويله 

يحاء ومن طرق �آخر  م������ن طرف على عن�رص �الإ

�رص�ك خميلة �ملتلق������ي وتفعيلها و�رص�كتها يف  الإ

�لتجربة �لفنية و�البتع������اد عن �لفكرة و�ملنطق 

لالق������ر�ب من �النطباع �لذ�تي و�ل�س������ورة من 

يحاء. خالل �الإ

وما يجري على �سور �لنهدين يجري �أي�ساً 

على �س������ور �حللمة عند ن������ز�ر �ملهم ال �لعالئق 

�ملنطقية بني �مل�س������به و�مل�سبه به بل �مل�ساحبات 

يحاء�ت �لفنية �لتي تربط كاًل من  �لنف�سية و�الإ

�ملبدع �ملر�سل و�ملتلقي بالعملية �لفنية و�لذ�ت 

�ملبدعة.

أو بيانية  فال�سورة على هذ� لي�ست بالغية �
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بامل�سطلح �ملوروث يف �لذ�كرة بل فنية تز�وج ما 

بني �ل�س������عر و�لر�سم من جهة، و�ل�سعر و�لنحت 

من جهة �أخرى.

�لعري يطهرها من ثنائيات �لفن و�الأخالق، 

وىل و�ل�س������هوة  ويقربها م������ن �خللق و�لوالدة �الأ

تطلقها يف مناخات جمالية.

وبهذ� تخفف من حدة �لغريزة، وتقربها من 

وىل  بر�ءة �لفن ونزوعه على �بتكار �ل�س������ور �الأ

ن�ساين. و�أبجدية �لبهاء �الإ

من هنا كان ميل نز�ر �إىل �ل�سورة �حل�سية 

أو �ل�سورة �لت�سكيلية  �ملفردة �ل�س������ورة �للوحة �

بلغة �لر�سم ال �ل�س������ورة �لبيان و�لت�سبيه �لذي 

يقوم على �أركان منطقية.

كما كان تاأكيده ال على �ل�سورة �ملطابقة بل 

�ملوحية، وميكن �لقول �إن فنه �ل�س������عري مل يعول 

على بر�نية �ل�س������ورة فح�س������ب بل �إن جّو�نيتها 

كانت �أي�ساً من هموم �ل�ساعر �ملبدع.

ونز�ر ال يعول على �ل�س������كالنية يف �ل�سورة 

أو �ملطابقة بقدر ما يرمي غالباً �إىل مر�م ذ�ت  �

أو �الثنني معاً فيختفي  أبعاد نف�سية �أو جمالية � �

أو يكاد من �ل�سورة �ملرئية، وتبقى دالالته  �لنهد �

أبعاده وخلفيات �ل�سهوة و�لغريزة، وما  و�إثار�ته و�

أ�سئلة فل�سفية وجودية موؤرقة،  ي�س������احبهما من �

تتجاوز �ملخيلة و�لذوق �إىل �لذ�ت و�لفكر.

كما يف ق�سيدة »�لر�سم بالكلمات« و»دموع 

�سهريار« و»ديك �جلن �لدم�سقي«.

�إن �ملعاناة �لوجد�نية و�ل�س������عرية عند نز�ر 

قباين هي جوهر �لق�سيدة �لتي تطوع �ملوروث 

�للغوي و�لعرو�سي ليعرب عن �لتجربة �ل�سعرية 

�حلديثة فعل �لنحات بالهياأة و�ل�سكل و�لر�سام 

باللون و�ل�سورة، فال�سناعة عنده ت�ستجيب �إىل 

�رص�رة �لفطرة �ل�سعرية، وقد �بتكر نز�ر قباين 

م�س������طلح »�لر�س������م بالكلمات« كما باخلطوط 

ل������و�ن، وه������و عن������و�ن ملجموع������ة كاملة من  و�الأ

جمموعاته �ل�سعرية.

ولكن من باب ت�س������مية �لكل با�س������م �جلزء، 

فهو ينقله �إىل �ملجموعة من �لق�سيدة �ملفردة، 

ومطلعها:

حياتي ح�����ص��اب  م��ن��ي  ت��ط��ل��ب��ي  ال 

ي���ا م��والت��ي ي��ط��ول  اإن احل���دي���ث 

أنها  وق�س������يدة »�لر�س������م بالكلمات«، م������ع �

ق�سيدة عمودية عرو�س������ياً على �لبحر �لكامل 

�لتام، وموحدة �لقافية بالتاء �ملك�سورة �ملوؤ�س�س 

أنها من حيث �ل�سياغة  لف �ملطلقة، �إال � لها باالأ

ه������ي ق�س������يدة كالم حكي يو�ت������ي �العر�فات 

�لتي حفلت بها �لق�س������يدة وي�س������عها �ل�ساعر 

)باحلديث(.

�إن جلن�������س وح������دة لي�������س جوه������ر �ملعاناة 

�لنز�رية بل �ل������ذ�ت كينونتها �لو�حدة �ملتعددة 

�لفنية هي �جلوهر.

مار�ست �ألف عبادة وعبادة فوجدت �أف�سلها 

عبادة ذ�تي ما �جلن�س غري وجه �س������هو�تي لهذه 

خرى كالتمزق ما بني  �لذ�ت، �أما وجوهه������ا �الأ

�لرح������م و�حلرية، و�النتم������اء �إىل جذر وجودي 
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خرى  ومعانق������ة �لك������ون يف �آن، هي �لوج������وه �الأ

لهذه �لذ�ت.

بد�ع  �أ�س������ف �إىل ذلك وجه �ل�س������ريورة باالإ

و�لكلمة، هو معنى وجودها �حلقيقي كما يلمح 

�إليه نز�ر يف �لق�سيدة.

مل يعد �جلن�س فرح �ل�س������اعر و�نت�ساره بل 

�أ�سبح ماأ�ساة وجوده و�نك�ساره.

واليوم اأجل�س فوق �صطح �صفينتي 

جناتي طريق  عن  اأبحث  كالل�س 

الحظ هذ� �لقر�س������ان �ملهزوم على �سطح 

أبيات  �س������فينته بينما يجمد �مللك و�لكاهن يف �

�أخرى:

اأرى ف��ال  واأدي���ر مفتاح احل���رمي... 

م����وات يف ال��ظ��ل غ��ر ج��م��اج��م االأ

يدي ملكت  م��ا  اأي���ن  ال�صبايا  اأي���ن 

البخور ي�صيع من حجراتي؟ اأين 

لنف�صها ال���ن���ه���ود  ت��ن��ت��ق��م  ال���ي���وم 

وت�����رد يل ال��ط��ع��ن��ات ب��ال��ط��ع��ن��ات

�إن ق�س������ة �لنهود مع �ل�س������اعر �إذن لي�س������ت 

أو �ختالج غريزة، �إنها معركة  �إر�س������اء �س������هوة، �

وجود �لذ�ت �أو عدم وجودها.

جلد �لن�ساء �لذي ف�سله عبادة، �سار كفناه 

وموت.

أه������ر�م �لنهود �لذي بناه فرعون �لن�س������اء  و�

�س������ار قربه وحلده، �إال �أن هذه �لنهود �لتي بنى 

عليها نز�ر جمده وعظمته.

نه�ست من �أهر�مها �لذي بناه لرد لل�ساعر 

�لطعنات بالطعنات.

�ل������ذ�ت �لتي يعبدها ن������ز�ر هي �لتي تتكلم 

لتف�س������ح ال عن فرح �لغريزة ب������ل عن �لعر�ك 

و�مل������وت وماأ�س������اة �جلن�������س يف م�س������رية �لعمر 

�لطويلة.

اللغة وال�صعر

أو �للغة �لثالثة  وما ي�س������مى باللغة �لو�سطى �

بد�ع  أ�س������لوب نز�ر �ل�سعري يعك�س معاناة �الإ يف �

�حلديث ال �سيما يف �مل�رصحية و�لق�سيدة ودور 

بد�ع. �للغة ومكانتها يف هذ� �الإ

أك������رث قلقاً يف  ق������د تكون �لق�س������ية �للغوية �

ن �مل�رصح يعتمد على �حلو�ر،  بد�ع �مل�رصحي الأ �الإ

و�حلو�ر �إذ� ترفع عن �لن������ربة �ليومية �ملحكية 

أو نب�س. ي�سبح خ�سبياً وبدون حر�رة �

لذ� جند �حلكي������م يتكلم عن �نتمائه ال �إىل 

أو �لد�رج������ة �ملحكية بل  �لف�س������حى �لقدمي������ة �

يتو�س������ل لغة حو�رية ي�س������ميها باللغة �لثالثة ال 

�لف�س������حى وال حمكية، حتتف������ظ بقو�عد �للغة 

�ملوروث������ة ولكنها تنب�س بال������كالم �ليومي، فهي 

لغة ف�سحى حديثة.

وقبل �حلكي������م طرح فرح �أنطون �مل�س������كلة 

ذ�تها ودعا �إىل لغة ثالثة يف �مل�رصح ال ف�س������حى 

منث������اة �أو حمكية د�رجة بل لغة حديثة تنبع من 

�لهامات �حلياة يف نب�سها �ليومي.

كما طرح �س������عيد تقي �لدين نف�س �لق�سية 

يف م�رصحياته ن�ساً ومقدمات ولقاء�ت نقدية.



حوار اللغة وال�صورة 

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 3802008

وخرج بنتيجة عملية، �أو�سى �ملخرج و�ملمثل 

عل������ى �مل�رصح بالتز�م ما �س������ماه باللغة �ملنطوقة 

ي �إ�س������قاط �إع������ر�ب �أو�خر �لكلم������ات و�لتز�م 
�أ

نطقها �ليومي، بينما يف �لن�سخ �ملطبوعة لهذه 

�مل�رصحيات �لتزم �ل�سيغة �لف�سحى بقو�عدها 

ومنطوقها من �أجل �لقر�ءة.

دبية  ون������ز�ر لي�������س غريباً على �حلرك������ة �الأ

�حلديثة وق�ساياها �ملوؤرقة، لكنه مل ينظر مل�ساألة 

�للغة �ل�س������عرية و�رصورة �نتقالها يف �لق�سيدة 

�حلديثة من م������وروث �جلز�لة �إىل طبيعة �للغة 

�ملتد�ولة يف نب�سها �ملحكي، لتكون �أكرث حر�رة 

و�أقدر على تو�سيل �لتجربة �ل�سعرية �إىل �ملتلقي 

�حلديث، بل مار�������س هذ� �النتقال يف كثري من 

ق�سائده ثم تكلم عنه نقدياً يف لقاء�ته �لنقدية 

و�ل�سحفية.

ويف �س������عرنا �لعربي �ملوروث هناك تيار�ن 

أ�سلوبيان لغويان مفيد�ن لنا يف هذه �ملناق�سة،  �

أ�سلوب �جلز�لة و�لفحولة هناك  �سافة �إىل � فباالإ

أ�س������لوب �لرقة �لذي ي�س������ود يف �أغر��س �ل�سعر  �

�لذ�تية ال �س������يما �سعر �لغزل و�حلب، وكالهما 

مل يعد منا�س������باً لتطور�ت �لق�سيدة �حلديثة ال 

بد من �بتكار قامو�س جديد للغة �ل�سعرية كان 

�سد. لنز�ر فيه ح�سة �الأ

جنليزي تي. ��������س. �ليوت ر�أي  لل�س������اعر �الإ

الفت يف لغة �ل�سعر

يعتقد �ليوت �أن �ل�س������اعر ي�س������مو باإيقاعات 

�للغة �ليومية �إىل م�ستوى �ل�سعر ولغته �ملميزة.

وللناقد �سو�س������ري مرجع �حلركة �لبنيوية يف 

وىل لغة �لكالم  �لنقد متييز بني م�ستويني للغة �الأ

أو  � )CRITVRE( ولغة �لكتابة »PAROLE«

�ملنطوق و�ملكتوب من �للغة.

�س������باب �لتي جعلت  ونح������ن نعتقد �أن من �الأ

ق�سيدة نز�ر �أكرث �س������ريورة من كثري من جمايليه 

أنهم �أبدعو� ق�س������يدة �لكتابة فكانو�  ومعا�رصيه �

مت�سلني �ت�ساالً وثيقاً �أو متطورين عن ما ي�سمى 

أبدع نز�ر ق�س������يدة �لكالم،  بلغة �جلز�لة، بينما �

أو �س������ما به مبنظ������ور �ليوت �إىل  �حلكي �ليومي �

يقاعات �ل�سعرية. �الإ

لكن �جلز�لة ظلت تعر�س نف�سها على �إبد�ع 

أ�سكالها  نز�ر �ل�سعري ال �سيما يف �لبحور �لطويلة و�

�لعمودية، وو�ته ق�س������يدة �ل������كالم �أو �حلكي يف 

�لبحور �لب�سيطة غري �ملركبة و�لق�سرية.

وهذ� ما ن�سميه باللغة �ملعييو�سة ال �لد�رجة 

ن لغة نز�ر وقامو�س������ه �ل�سعري هي لغة منتقاة  الأ

بعناية وم�سنوعة فنياً وذ�ت بهاء ي�سعد �لغريزي 

أو �لد�ئم، باأ�س������ئلة  و�ليومي �إىل �جلمايل �خلالد �

ذ�ت �إ�سكاالت فل�سفية موؤرقة.

P  P  P



نزار قباين.. عا�سق ال�سفر

مقدمة:
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1998م، انطفاأ امل�سباح امل�سع الذي كان ينري دنيا ال�سعر العربي وف�سحة اجلمال يف 

العامل العربي بنوره الذي ال ي�ساهيه نور.

اأ�سلم نزار الروح بينما كان يغط يف نوم عميق، اأ�سلم الروح بال َنْزٍع وال م�سقة 

كما يتمنى النا�س، وعلى روؤو�سهم ال�سعراء، اأن ميوتوا. حتى املوت كان �سديقه فلم 

ال�ساعر  كما متنى  ورفق متامًا  بهدوء  الروح  اأ�سلم  ِنْه  ُي�سْ اأو  يعذبه  اأو  عليه  يق�ُس 

الفرن�سي الرقيق األبري �سامان يف اإحدى ق�سائده اأن ميوت.
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�ساعر واأديب �سوري.
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يف مثل هذا اليوم، منذ ت�سع �سنوات، رحل 

أتُراه حقاً رحل؟ ال، مل يرحل، وال  نزار.. ولكن ا

نها كانت  أو َخَبْت الأ �سعلة م�س������باحه انطفاأت ا

وما زالت و�ستبقى ت�سيء درب ال�سعر واحلق 

واحلرية واجلمال اإىل ما ال نهاية..

أبداً: اإنه احليُّ  ما غاب نزار ولن يغي������ب ا

احلا�������رُ على الدوام يظهر م������ع تفتيحة كل 

زهرة من اأزهار اليا�سمني والورد والفل واملنثور 

�س������اليا والليل������ك.. رفيق اأزهار  والقرنفل واالأ

بالدن������ا ال يغيب.. يُطلُّ م������ع كل اإطاللة لها.. 

ها هوالً  أ�سدَّ َمْن َرِكَب اأق�سى موجات املحيط وا

أة  َد املرا أة واحلب والوطن وميجِّ ليدافع عن املرا

واحلب والوطن.. َمْن اأ�رج ال�س������م�َس ح�ساناً 

أ�سياًل فكان فار�ساً مفرداً مغواراً رفع رايات  ا

التقريع واللوم والعتاب يف ت�س������ديه للكوارث 

وامللمات والنك�س������ات التي اأ�سابتنا بغية ال�سري 

على ال�راط امل�س������تقيم وبغية الو�س������ول اإىل 

أبداً  الن�������ر والعالء.. هذا الفار�������س الظافر ا

يعود كلما اأ�رقت ال�س������م�س �سباحاً ليقول لنا 

أوقاُت ال�سعر معكم«. »طاب يوُمكم« و»طابت ا

نزار قباين رفيقي يف املدر�س������ة وال�س������عر 

و�سديقي ال�سدوق النبيل منذ طفولتنا حتى 

فرقت بيننا يد املنون..

عندما بلغني نباأ وفاته اأجه�س������ت بالبكاء 

مراراً كاأنني طفل �س������ائع يتيم. وبقيت كذلك 

ألقيتها  أياماً كتبُت خاللها ق�س������يدة يف رثائه ا ا

يف ع������دة حما�������رات ومنا�س������بات وتداول������ْت 

ا �ُس������ُحٌف وجم������الت يف العامل العربي ال  ن�رَه

ُت�سى..

نزار عا�سق ال�سفر

أ�سعاره  يذكر نزار كلمة ال�سفر يف كتاباته وا

م������راراً كثرية. يقول مثاًل يف عمل �س������يمفوين 

رائع له عن دم�سق عنوانه »دم�سق.. مهرجان 

املاء واليا�س������مني«: �سافرت كثرياً حتى و�سلُت 

اإىل حائط ال�س������ني العظيم، والواقع اأن نزاراً 

عا�س معظم حياته يف �س������فر. يقول يف ف�سٍل 

عنوان������ه »الرحي������ل« م������ن كتابه )ق�س������تي مع 

ال�س������عر(: ».. وبقي������ت ماأخوذاً بلعبة ال�س������فر 

ع�ري������ن عاماً )1945-1966( اإىل اأن �س������ار 

ر�س،  أٍة، وكروياً كاالأ ن كحقيبِة ام������را قلبي مالآ

ومزدحماً كمدينٍة من ُمُدن ال�سني«.

آخ������ر: »اإذاً فاأنا اأدين  ويتاب������ع يف مقط������ع ا

ت�ساءل،  أرباع �س������عري. وانني الأ للرحيل بثالثة ا

قالع يف موانئ  بعد ربع قرن من الر�س������ّو واالإ

ر�س������ية، كيف تراه������ا كانت مالمح  الك������رة االأ

أنني بقيت مغرو�ساً يف تراب بالدي  �سعري لو ا

كوتد خيمة..«

وترد كلمة ال�س������فر يف عدد من ق�س������ائده 

مبختل������ف دواوين������ه. يق������ول يف ق�س������يدة له 

عنوانها »حّب يف حقيبة ال�س������فر« من ديوانه 

)هل ت�س������معني �س������هيل اأحزاين( ال�سادر عام 

1991م:
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ث���ان���ي���ة؟ م���������رًة  اأراَك  »اأي�����������ن 

ه�����ذا ه����و امل�����������اأِزُق، ي����ا ���س��ي��دت��ي،

ال�سفر، حقيبة  يف  اأ�سكن  فاإنني 

ال���������س����ف����ر، ح����ق����ي����ب����ة  يف  اأن�������������ام 

اأ�ستقبل الن�ساء يف حقيبة ال�سفر،

طفال يف حديقة ال�سفر واأُجنب الأ

ويف ق�سيدة ثانية عنوانها »قارئة الفنجان« 

-يغنيها املطرب ال�ساحر عبد احلليم حافظ- 

غنية يقول فيه نزار: ثمة مقطع ُحذف من االأ

ف�����ن�����ج�����ان�����ك دن������ي������ا م����رع����ب����ة،

وح����ي����ات����ك اأ������س�����ف�����ار وح���������روب.

�����س����ت����ح����ب ك��������ث��������رًا وك��������ث��������رًا،

ومت��������������وت ك���������ث���������رًا وك���������ث���������رًا.

ر��������ض، و���س��ت��ع�����س��ق ك����ل ن�������س���اء الأ

وت������رج������ع ك����امل����ل����ك امل�����غ�����ل�����وب..

وق������د وردت ه������ذه الق�س������يدة يف ديوانه 

ال�س������ادر عام 1991م تت ا�س������م )ق�س������ائد 

متوح�سة(. 

ويف ق�سيدة ثالثة عنوانها »جرمية �رٍف 

عمال  أمام املحاكم العربية« م������ن موؤلَّفه. )االأ ا

ال�سيا�سية 1993( ين�سد نزار يف املقطع الثامن 

منها:

قررُت يا وطني اغتيالَك بال�سفْر

وحجزت تذكرتي،

عُت ال�سنابَل واجلداول وال�سجر وودَّ

واأخذت يف جيبي ت�ساويَر احلقول،

اأخذت اإم�ساَء القمْر،

واأخذت وجه حبيبتي،

واأخذت رائحَة املطر.
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قلبي عليك واأنت يا وطني

تناُم على حجْر..

P  P  P

�سديقان مثاليان: نزار قباين

وتوفيق حب�ض

أ�������س من اأن نعود قلياًل بالذاكرة  ن ال با واالآ

وبامل�ستندات اإىل �س������نوات املراهقة لدى نزار 

أي�س������اً م������دى ولعه يف تلك ال�س������ن  لنالح������ظ ا

بال�سفر اإىل اأي مكان.

لنزار رفيٌق يف املدر�س������ة و�س������ديٌق حميم 

�س������ل جاهاً وُخلُقاً وكرماً ا�سمه  دم�س������قيُّ االأ

�ستاذ توفيق حب�س. جمع بينهما على الدوام  االأ

�س������تاذ توفيق حب�س  رباط احلب والوفاء. واالأ

اإن�سان نبيل خلوق مثقف مولع بالريا�سة، تاألق 

يف لعبة كرة املَ�ْرب ملدة �ستني �سنة.

أننا كنا، نزار  �س������ارة هنا اإىل ا وال بد من االإ

أنا، زمالًء يف مدر�س������ة واحدة هي  وتوفي������ق وا

آُل  الكلية العلمية الوطنية الت������ي كان ميِلكها ا

أ�س������هم املربي القدير  العائدي الكرام وعلى را

�س������تاذ الدكت������ور منيف  والطبيب ال�س������هري االأ

العائدي. ولقد اآل ق�س������م كب������ري من اإرث هذه 

�ستاذ  عمال املعروف االأ املدر�س������ة اإىل رجل االأ

الدكتور عثمان العائدي. وتقع هذه املدر�س������ة 

يف حي البزورية، وقد مت هدمها منذ اأكرث من 

اأربعني عاماً بانتظار ت�سييد بناء يف مكانها.

�ستاذ توفيق حب�س باجلامعة  حني التحق االأ

مريكية ببريوت، وخالل فرتات اأخرى، كان  االأ

ال�سديقان يرتا�سالن على الدوام. ويف اإحدى 

ر�سائل نزار اإىل توفيق كتب ما يلي:

ر�سال وتاريخه مكان االإ

بلدة زحلتا يف 1938/7/10

عزيزي توفيق،

»�سالماً اأر�سله لك مع ن�سيم لبنان العاطر، 

آملته طيلة  أخ ا أرزه الفتان. تية م������ن ا و�س������ذى ا

البعد واأعيته لوعُة الفراق. تية الوفاء لعهد 

ال�سداقة بل عهد اأخوتنا الزاهر البهّي.

ما اأجمل لبنان يا عزيزي توفيق ففيه كل 

مل واحلياة.  جميل فتان يبع������ث يف النف�س االأ

وك������م متني������ت اأن تكون بقربي ل������رتى بعينيك 

اجلمال وال�س������حر، كم متني������ت اأن تطل على 

رز  وديانه اجلميلة وترى اأ�سجار ال�سنوبر واالأ

الغناء تن�ساب من خاللها �سفائر املاء الرباقة 

ال�سافية، وت�ستن�سق رياحينها الذكية، وتتمتع 

بعبريها الفتان.«

ويف الر�سالة ذكر لتنقالت نزار من دم�سق 

اإىل املديرج اإىل نبع ال�س������فا اإىل زحلتا ثم اإىل 

الب������اروك. وتت�س������من كلماِت حمب������ٍة ولطف، 

وينهيها نزار بهذه اجلملة »ال تزعل يا توفيق 

فبعد قليٍل يع������ود اإليك اأخوك املحب فيطفح 

قلبُه بالب�ر«.

ويالح������ظ يف نهاي������ة الر�س������الة اأن توقيع 
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ن������زار كان توقيعاً �س������اذجاً غ������ري مدرو�س، ومل 

يعتم������د توقيعه اجلميل املع������روف اإال مطالع 

اخلم�سينيات.

تُعترب هذه الر�سالة ال�ساذجة اللطيفة من 

مراهق عمره خم�سة ع�ر عاماً مقبولة، وهي 

ت�سري اإىل حٍد ما اإىل تبا�سري �ساعريٍة مقبلة.

رحلة نزار اإىل اإيطاليا

يط������ايل بينتو  بع������د اأن تو�س������ل الزعيم االإ

مو�سوليني Benito Mussolini اإىل حكم 

أ هو وحزبه يعمالن �راً وعالنيًة  اإيطاليا، بدا

عل������ى ن�ر الدعاي������ة الفا�س������ية يف كل مكان، 

وخ�سو�س������اً يف بلدان امل�رق بغي������ة التمهيد 

لال�ستيالء عليها يف امل�ستقبل.

من الو�سائل التي كانت تعتمدها الدعاية 

يطالية و�س������يلٌة تقوم على جتيب  الفا�س������ية االإ

�سكان امل�رق باإيطاليا واأجماد الرومان الذين 

كانوا يحتلون هذه البلدان قبل الفتح العربي، 

وذلك عن طريق رحالٍت للنا�سئة �سبِه جمانية 

أقنع نزار والده باملوافقة على  اإىل اإيطالي������ا. وا

اال�س������رتاك يف اإحدى ه������ذه الرحالت ال حباً 

باإيطاليا ودعايتها ال�سيا�سية بل حباً بال�سفر، 

اق دائماً ل�س������رب غياه������ب املجهول.  هو الت������وَّ

وهكذا انطلق ال�س������اب ابُن ال�ساد�س������ة ع�رة 

اإىل روم������ا، ومن هناك كان ير�س������ل كلَّ يومني 

أو ثالث������ة بطاقًة اإىل �س������ديقه احلبيب توفيق  ا

أر�س������لها  حب�س، ومتثل البطاقات الثالث التي ا

�س������تاذ حب�س ثالث  مناظر من روما. ولدى االأ

بطاقات بريدي������ة يف كل منها منظر خمتلف، 

وردته بالربيد اجل������وي، وهي يف جمملها تعرب 

أ�سواقه جتاه �سديقه. عن عواطف نزار وا

يف البطاقة الثالثة نق������راأ اجلملة التالية: 

»ُدعين������ا من قب������ل اإذاعة مدينة ب������اري لنذيع 

ألفُت نظرك اإىل  نا�س������يد ال�س������ورية. ا بع�س االأ

ربعاء يف ال�ساعة  ذاعة �س������تكون م�ساء االأ اأن االإ

اخلام�سة م�س������اًء. ورمبا ُخ�س�ست لنا اإذاعة 

ول.  اأخرى �س������تكون بعد يومني من التاريخ االأ

ُعك واإىل اللقاء اأمام جهاز الراديو..« أودِّ ا

كما نق������راأ يف البطاقة الثانية عنوان نزار 

يطالي������ة وترجمت������ه: »نزار قب������اين. فريق  باالإ

�س������ورية- روم������ا: فرق������ة الطليعة- مع�س������كر 

مو�سوليني –مونتي �ساكرو«.

�ستاذ  خ الكرمي االأ أ�س������كر لالأ وبعد، فاإنني ا

توفي������ق حب�������س اأريحيت������ه يف تزوي������دي بهذه 

امل�س������تندات، علماً باأن لديه ر�سالتني من نزار 

ي�س������كو فيهما اأمّر ال�سكوى من غدر فتاٍة كان 

آثرت علي������ه رجاًل اآخر وتزوجته، وال  يحبها وا

يتوانى عن �س������ب جام غ�س������به عليها ونعتها 

�س������تاذ حب�س  باأق�س������ى النعوت. وقد قال يل االأ

أنها كانت  –وهو الع������امل بدخيلة نف�س ن������زار- ا
خرَي فيما  وَل واالأ ������ه االأ أو حبَّ اأقوى حب لديه ا

ُع������رف للحب من �س������فات ال�س������دق والعنف 

والتفاين والدميومة.
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�س������تاذ  �س������ارة اإىل اأن لدى االأ والبد من االإ

حب�س بع�َس ر�س������ائل عادية وعدداً من ال�سور 

له ولنزار واأ�س������دقائهما يف اأماكن �س������تى من 

الغوطة والزبداين ودم�سق املدينة و�سواها.

ولقد دامت املرا�سالت بني نزار وبني اأخيه 

�س������تاذ حب�س من عام 1938  املرحوم معتز واالأ

�ستاذ حب�س  اإىل عام 1952، وجمموع ما لدى االأ

من ر�س������ائل اإحدى ع�رة ر�س������الة ت�س������ٌع منها 

موجهة اإليه واثنتان موجهتان اإىل معتز �سقيق 

نزار.

نزار يف القاهرة

عندم������ا كان نزار ما يزال طالباً يف معهد 

احلق������وق باجلامع������ة ال�س������ورية زار القاهرة 

مع فري������ق من زمالئ������ه يف رحلة ا�س������تطالع 

وا�ستجمام ولقد نعم الفريق بزيارة املو�سيقار 

اخلالد حممد عبد الوهاب والتقاط �س������ورة 

معه وال�س������ورة موجودة مع عدد من ال�س������ور 

�ستاذ حب�س. التي يظهر فيها نزار عند االأ

يف اآب ع������ام 1945 ُع������نيِّ ن������زار ملحق������اً 

بال�س������فارة ال�س������ورية بالقاهرة وق�س������ى فيها 

ثالث �س������نوات من اأجمل �سنوات عمره. يقول 

يف كتابه )ق�س������تي مع ال�سعر(: »للقاهرة عليَّ 

ف�س������ل الربيع على ال�س������جر. وب�سمات يديها 

تُرى وا�س������حة على جمموعتي الثانية )طفولة 

نهد( املطبوعة يف القاهرة عام 1948.

»طفول������ة نهد« كان نقلًة ح�س������ارية هامة 

بالن�س������بة اإىل �سعري. فلقد �س������َقلَِت القاهرة 

اأحا�سي�س������ي وعينيَّ ولغتي ال�سعرية، وحّررتني 

من الُغبار ال�سحراوي املرتاكم فوق جلدي«.

واإىل القاهرة ذهب اأفراد اأ�رة نزار كلُّهم 

حيث احتفل������وا بعر�س نزار على زهراء قريبِة 

والدته ال�س������يدة فائزة اآقبيق وابنة القا�س������ي 

والنائ������ب حممد اآقبيق. وعن هذا الزواج كتب 

�س������تاذ توفيق حب�س ر�س������الة جاء  ن������زار اإىل االأ

أنا يف حياتي الزوجية �سعيد وم�ستقر.  فيها: »ا

أرج������ع من عملي فاأجد بيت������ي نظيفاً منتظماً  ا

أًة  كاأح�سن ما يكون النظام. واأجُد الطعام وامرا

أنا اأمتنى لك هذه النهاية  حمبة ينتظراين.. وا

أنا اإليها.« التي انتهيُت ا

أي�ساً عَقَد نزار �سداقاٍت مع  يف القاهرة ا

عالم: توفيق احلكيم،  أدباء م�ر وفنانيها االأ ا

اإبراهيم عبد القادر املازين، املو�سيقار حممد 

عبد الوهاب، ال�ساعر كامل ال�سناوي، ال�ساعر 

اإبراهيم ناجي، ال�س������اعر اأحمد رامي، حممد 

ديب وال�س������حفي  ح�س������نني هيكل، الناقد واالأ

أنور املعّداوي. ا

ومبنا�سبة ظهور ديوان نزار »طفولة نهد« 

اوي مقالًة يقرظ فيها هذا الديوان،  كتب املعدَّ

فما كان من اأحمد ح�سن الزيات، �ساحب جملة 

الر�س������الة، اإال اأن قلب الدال راء فاأ�سبح ا�سم 

الدي������وان »طفولة نهر« وذلك بدافع حر�س������ه 

على عدم خد�س وقار قرائه واحت�سامهم غرَي 
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مب������اٍل. باحتجاج املع������ّداوي ونزار وعدد كبري 

دباء والنقاد.  من االأ

أي�س������اً بداأ اخلالف بني نزار  ويف القاهرة ا

وزوجته زهراء اآقبيق ب�سبب غريتها ال�سديدة 

ه������ل انتهى اأمر زواجه  عليه، ورغم تدخل االأ

بها باأكره احلالل عند اهلل اأي الطالق.

نزار يف اأنقرة

أو  ونُقل نزار بعد بقائه بدم�س������ق �س������نتني ا

أنقرة م�ست�ساراً يف ال�سفارة  ثالث �سنوات اإىل ا

ال�س������ورية. والواق������ع اأن موؤرخي �س������رية نزار 

أية معلومات ع������ن اإقامته هناك.  ال ميلك������ون ا

أنا بالذات اأن نزاراً  وامل�س������كلة التي واجهتني ا

مل يذكر يف كتاباته عن عوا�سم العامل اأي �سيء 

أنني مل اأعرث  يتعلق بالعا�س������مة الرتكية، كم������ا ا

على ق�س������ائد له موؤرخة نظمه������ا فيها. ومن 

أنه مل يكن يذكر عل������ى وجه العموم  املوؤ�س������ف ا

–اإال فيما ندر- امل������كان والتاريخ اللذين كتب 
فيهما الق�سيدة.

نزار يف لندن

ونقل نزار بعد اإقامة بدم�س������ق ق�سرية اإىل 

لندن حيث بقي ثالث �سنوات )1955-1952( 

قامة باملرحلة الرمادية. يقول  ى هذه االإ و�سمَّ

يف )ق�س������تي مع ال�س������عر(: »يف لندن ان�سكبت 

ال�س������ماوات الرمادية على اأوراقي ودفاتري، 

وتوارت �س������مو�س ال�رق خلف �ستائر ال�سباب 

اللندين الكثيف.

»التجرب������ة اللندني������ة و�س������عتني يف اإطار 

ح�س������اري واإن�س������اين كن������ت باأم�������س احلاجة 

اإلي������ه)...(« وبعد اأن يع������دد رحالته التي قام 

به������ا يف انكلرتا يق������ول: »لق������د منحتني لندن 

اأمطاُره������ا  الطماأنين������ة الفكري������ة، وغ�س������لت 

اأع�سابي ال�رقية العط�سى، واأعطتني براريها 

ة اأول در�س من  املك�س������وفُة والالنهائيُة اخَل�رِ

درو�س احلرية.

»ويف مدر�س������ة احلرية هذه كتبت اأف�س������ل 

ن�س������ان  اأعمايل ال�س������عرية واأكرثها ارتباطاً باالإ

وهو كتاب )ق�سائد(.«

طبعاً يق�سد نزار باأف�سل اأعماله ال�سعرية 

ن�س������ان يف هذا الديوان  واأكرثه������ا ارتباطاً باالإ

ق�سيدتني هما »خبز وح�سي�س وقمر« و»ق�سة 

را�س������يل �س������وارز نربغ«. فاأما »خبز وح�سي�س 

وقم������ر« فكلنا نعرفها ومنا َمْن يحفظها غيباً، 

أثارت وقت ن�رها زوبعة من ال�س������خط  وق������د ا

واالحتج������اج والنق������د ولكنها بقيت �س������امدة 

مرفوع������ة الراأ�س بعد اأن انت�ر نزار على من 

أثاروها. ا

أما الق�سيدة الثانية »ق�سة را�سيل �سوارز  وا

ن ويف امل�ستقبل بحاجة اإىل  نربغ« فلكم نحن االآ

حفظها وترديدها با�ستمرار بغية التنبه ملا ورد 

فيها من وقائع وتذيرات. )انظر ال�س������فحة 

وىل متوز  178 من ديوان )ق�سائد( الطبعة االأ

داب- بريوت(. 1956- من�سورات دار االآ
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نزار يف ال�سني

بعد اإقامة �س������نتني بدم�س������ق نقل نزار اإىل 

بك������ني وبقي فيها م������ن ع������ام 1958 اإىل عام 

.1960

يق������ول يف اأحد مقاالته اجلميلة امل�س������وِّقة 

التي كان ين�ره������ا يف جريدة احلياة اللندنية 

بعن������وان )من اأوراقي املجهولة- �س������ورة ذاتية 

أك������ن �س������عيداً يف العمل  ثاني������ة( ما يل������ي: »مل ا

بال�س������ني، وكان كلُّ ما حويل يحا�رين باللون 

�س������فر: ال�سماء �س������فراء، احلقول �سفراء،  االأ

�سجار �س������فراء، االبت�سامات �سفراء، اللغة  االأ

�سفراء، ال�ساي اأ�س������فر، الرز اأ�سفر، الع�سّي 

أتن������اول بها  اخل�س������بية ال�س������غرية الت������ي كنت ا

طعامي �سفراء.. ماذا اأفعل كي اأك�ر وح�سية 

�سفر؟.. اللون االأ

أكتب ق�سيدةَ حٍب وردية، لعّل اللوُن  »قلت ا

الورديَّ يُغِّريُ حالتي النف�س������ية، ويخرجني من 

عفراين، قبل اأن ي�سبح دمي اأ�سفر،  معتقلي الزَّ

وثغُر حبيبتي اأ�سفر، وثقافتي �سفراء..   

أوراق������ي كطفٍل  أُخرب�������س على ا »وب������داأت ا

أ�س������وار جدار ال�سني العظيم،  حمبو�س خلف ا

أ لياًل ونهاراً �سعَر ماوت�سي  وم�س������طٍر اأن يقرا

تونغ وبياناِت الثورة الثقافية..«

أ املطر الوردي يت�ساقط: وبدا

ب���ي���دي���ِه ل����ع����ب����ٌة  اأين  اأي�������ظ�������نُّ 

اإل��ي��ه؟ اأف���ك���ر يف ال���رج���وع  اأن����ا ل 

وهك������ذا ولدت ه������ذه الق�س������يدة الغنائية 

وجعلت �س������عر نزار يرتدد اأحلاناً على كل �سفة 

ول�سان يف دنيا العرب بعد اأن حلنها مو�سيقار 

جيال اخلالد حمم������د عبد الوهاب وغنتها  االأ

املطربة الرقيقة املبدعة جناة ال�سغرية.

أي�س������اً ق�س������يدًة  ألهمته ال�س������ني ا ولق������د ا

اأخ������رى م������ن اأجمل ق�س������ائده عنوانه������ا »نهر 

حزان« -حلنها وغناه������ا املطرب العراقي  االأ

آ�سيا »ثالث  ألهمته قارة ا كاظم ال�س������اهر- كما ا

آ�س������يا«، )انظر �س97 من ديوانه  بطاقات من ا

وىل- ني�سان1966(. »حبيبتي«- الطبعة االأ

نزار يف اإ�سبانيا

بعد ق�ساء �سنتني بدم�سق نقل نزار قن�ساًل 

اإىل بالد املجد املفقود اإ�س������بانيا، وق�سى فيها 

أربع �سنوات من 1962 اإىل 1966. ا

يقول نزار يف كتابه )ق�س������تي مع ال�سعر(: 

ندل�س �سفر يف غابة من الدمع.  »ال�سفر اإىل االأ

وما من مرة ذهبت فيها اإىل غرناطة، ونزلت 

يف )فندق احلمراء( اإال ونامت معي دم�س������ق 

ندل�سية. على خمدتي االأ

»روائ������ح اليا�س������مني الدم�س������قي، وعب������ري 

�س������اليا والن������ارجن وال������ورد البل������دي كانت  االأ

ت�ساركني غرفتي يف الفندق..

»حتى ُم������واء القط������ط يف حدائق )جنات 

العريف( بغرناطة كان ُمواًء دم�سقياً...

ن ق�س������تي  أذك������ر حتى االآ أزال ا أن������ا ال ا »وا
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الدراماتيكي������ة مع قطة م������ن قطط غرناطة. 

جانب يتجولون يف  تركْت مئاِت ال�س������ائحني االأ

حدائق )جنات العري������ف( واختارتني وحدي 

أ�س������جانها، وتغازلَني َغ������َزالً عربياً ال  لتبثن������ي ا

يعرفه تاريُخ القطط.

أٍة عا�سقة،  »كانت تلت�س������ق بي الت�ساَق امرا

ومت������رُّ بل�س������انها على وجهي ورقبت������ي، وتفتح 

ت اإىل �ربات  أزرار قمي�سي ال�سيفي لتتن�سّ ا

قلبي.

»هذه القطة من تكون؟«

»لقد مرت خم�س �سنني علي التقائي بها، 

أزال مقتنعاً باأنها تنحدِر من �ساللة قطة  وما ا

عربي������ة جميلة جاءت على نف�س املرَكِب الذي 

�سباين يف  حمل طارق بن زياد اإىل ال�ساحل االإ

القرن ال�سابع.«

P  P  P

ويتابع نزار يف كتابه )ق�س������تي مع ال�سعر( 

أربع  حديثه حول اإ�سبانيا: »يف مدريد ق�سيت ا

�سنوات، وعدت اأحمل على دفاتري قطعة من 

�سماواتها، وحرائق من عيون ن�سائها، ومدامع 

أ�س������اطري من بطولة  م������ن عيون قيثاراته������ا، وا

أنهاراً  ثريانها، و�راراً من اأ�سابع راق�ساتها، وا

من اأحزان ُمغنيِّها..«

والواق������ع اأن نزاراً عا�س يف اإ�س������بانيا ويف 

عا�س������متها مدريد اأجمل �سنواته الدبلوما�سية 

حتى لقد �سمى مرحلتها املرحلة الوردية، كما 

�س������بق له اأن �س������مى اإقامته بالقاهرة املرحلة 

اخل�راء، وبلن������دن املرحلة الرمادية، وببكني 

املرحلة ال�س������فراء، وببريوت املرحلة ال�سعيدة 

أو املرحلة املا�سية. ا

أةٌ  كل ما كتبه نزار يُ�سمُّ بع�سق كما تُ�سم امرا

ندل�س.  أ�سعاره بدم�سق واالأ جميلة وخ�سو�ساً ا

أنتقي م������ن »اأوراق اإ�س������بانية«التي  ما تُ������راين ا

أورده������ا يف ديوانه )الر�س������ُم بالكلمات( وكلُّها  ا

بداع و�سدق العاطفة وحرقة اللوعة  تت�سم باالإ

على فردو�سنا املفقود؟

�سود لوؤ الأ اللوؤ

�سوارُع غرناطٍة يف الظهرْه

�سود، لوؤ الأ حقوٌل من اللوؤ

فمن مقعدي

اأرى وطني يف العيوِن الكبره،

اأرى مئذناِت دم�سَق

رًة م�سوَّ

فوق كلِّ �سفره.

P  P  P

دونيا ماريا

متزقني دونيا ماريْة

بعينني اأو�سَع من باديْه

ووجٍه عليه �سمو�ُض بالدي

وروعُة اآفاقها ال�ساحيه،
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فاأذكر منزلنا يف دم�سق

ولثغَة بركته ال�سافيه،

ورق�َض الظالل بقاعاته

واأ�سجاَر ليمونه العاليه

وبابًا قدميًا نق�سُت عليه

بخٍط رديء حكاياتيه..

بعينيِك يا دونيا ماريه

اأرى وطني مرة ثانية..

P  P  P

بقايا العرب

فال منكو.. فال منكو..

وت�ستيقُظ احلانة الغافيه

على قهقهاِت �سنوج اخل�سب

وُبحِة �سوٍت حزيٍن

ي�سيل كنا فورٍة من ذهب

واأجل�ُض يف زاويه

اأَملُّ دموعي،

اأَملُّ بقايا العرْب... 

)انظر �س170وما يليها من ديوانه الر�سم 

بالكلمات، الطبعة اخلام�سة ع�رة(

نزار يف لبنان

كت������ب نزار يف )ال�س������ري الذاتية الثانية من 

اأوراقي املجهولة( ما يلي:

»عل������ى ظه������ر الباخ������رة الت������ي نقلتني يف 

ني�س������ان 1966 من بر�سلونة اإىل بريوت، قررت 

اال�ستقالة من عملي الدبلوما�سي.

أم  »وبغ������ري ت������ردد، قم������ت بف�س������ل )الت������وا

ال�سيا�س������ي( الذي كان ملت�س������قاً بج�سدي عن 

بع�س������ه.. فرتك������ت الطفل الدبلوما�س������ي على 

لبان،  ظهر الباخرة يف عناية اأحد البحارة االأ

واحت�س������نت طفل ال�سعر بذراعّي، ونزلنا معاً 

يف مرفاأ بريوت.

»بعد اأن قمت بعملية الف�س������ل ا�س������رتحت 

أم�س������ي يف �سوارع  ج�س������دياً ونف�س������ياً، وبداأت ا

ب������ريوت بخطوات ريا�س������ي ي�س������تعد لدخول 

وملبياد«. االأ

أ�س�س داراً للن�ر يف بريوت  بعد اأن ا�ستقال ا

با�سمه )من�سورات نزار قباين( متفرغاً بذلك 

لقدره الوحيد: »ال�سعر«، كما قال.

يورد يف كتابه )ق�ستي مع ال�سعر(:

»قلت اإن �سلتي بلبنان لي�ست �سلة طارئة. 

فلقد ا�ستبكُت بلبنان وجودياً وثقافياً و�سعرياً 

وىل، حيث كان اأبي يجيء اإىل  منذ طفولتي االأ

بريوت لنق�س������ي عطلتنا ال�سيفية على رمال 

وزاعي اأو على �سفاف نهر الربدوين  �ساطئ االأ

بزحلة.

أوائل  »وعندما �س������ارت الكلمة قدري يف ا

أ بانبهار اأعمال ال�سعراء  ربعينات، كنت اأقرا االأ

أم������ني نخلة،  اللبناني������ني كب�س������ارة اخلوري، وا

واليا�س اأبي �سبكة، ويو�سف غ�سوب، و�سالح 

لبكي، و�سعيد عقل، ومي�س������ال طراد.. واأجد 

يف حروفهم رائحة طازجة ال عهد يل بها من 

قبل.
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وكان هوؤالء يتكلمون لغة اأخرى، ويكتبون 

أنتمي تلقائياً اإىل  أنني ا بحرب اآخر، وكنت اأح�س ا

العائلة ال�سعرية اللبنانية.

بجدية ال�سامية(  أ�س������عر اأن هذه )االأ »كنت ا

أنف�س������هم هي القا�س������ُم  الت������ي يعربون بها عن ا

امل�سرتك الذي جعل دم�س������ق وبريوت جنينني 

أ�سياء  يتحركان يف َرحٍم واحدة، وعينني تريان ا

اجلمال وتعربان عنها باأ�سلوب واحد.

بجدية  »اإنني حني اأتدث عن ه������ذه )االأ

ال�س������امية( فاإمن������ا اأتدث عن واق������ع لغوي، 

ووجودي، وح�س������اري، ونف�س������ي، جعل لل�سعر 

بي�س املتو�س������ط  يف هذه امِلنْطقة من البحر االأ

خ�س������ائ�س وموا�س������فات ال جندها يف �سعر 

خرى. املناطق العربية االأ

»وهذه اخل�س������ائ�س هي التي جعلت غناء 

أم كلثوم، وق�سائد ب�سارة  فريوز خمتلفاً عن غناء ا

�سايف)..( اخلوري خمتلفًة عن ق�سائد الرُّ

أيُة نزعٍة جتزيئية  »لي�س يف هذا ال������كالم ا

أو اإقليمي������ة، ولكنه قانون الطبيعة الذي جعل  ا

عيون �س������كان التيبت خمتلفة عن عيون �سكان 

ال�سويد، ولغتهم غري لغتهم..«.

هلية القذرة بلبنان  بعد ن�سوب احلرب االأ

غادر نزار بريوت عام 1977، بعد اأن اأ�سبحت 

احلياة فيها ال تط������اق، اإىل جنيف وبقي فيها 

عام������ني ثم اختار ال�س������كن نهائياً بلبنان حيث 

عا�س فيها حتى وفاته.

أح������ب نزار لبن������ان كثرياً وح������زن كثرياً مِلا  ا

أ�س������ابه من قتٍل وتدمري وتخريب. وكتب عدة  ا

ق�س������ائد وم�رحية عنوانُها )جنون �ستان( يف 

التح�������ر عليه، اخرتت منها هذه الق�س������ائد 

أربع ر�سائل  ربع الق�سار وقد �سماها نزار )ا االأ

�ساذجة اإىل بريوت(:

وىل« »الر�سالة الأ

يا اأ�سدقاء احلزن يف بروت

حواْل؟ كيف هي الأ

ن�ساألكم ونحن ندري جيدًا

اْل. �سذاجة ال�سوؤ

ن�ساألكم

يتام يف جَناَزِة اجلماْل. ونحن كالأ

P  P  P

»الر�سالة الثانية«

يا اأ�سدقاء اجلرِح يف بروْت

اأمل تبيعوا قمرًا لت�سرتوا زلزاْل؟

ُحَب الزرقاَء.. اأمل تبيعوا ال�سُ

والقلوَع.. والِرماْل؟

حمر يف غاباتكم والكرَز الأ

ال؟ .. والوزَّ والزعرت الربيَّ

و�سجَر التفاح،

الل؟ والع�سفوَر، والتنور، وال�سَّ

اأمل تبيعوا كتب ال�سعر التي 

لديكم
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طفال؟ و�سحكَة الأ

ووجَع النايات يف جرودكم

وزرقة املوال؟

اأمل تبيعوا جنًة

طالل؟ كي ت�سكنوا الأ

P  P  P

»الر�سالة الثالثة«

يا اأ�سدقاء ال�سعر يف بروت

اأمل تبيعوا اآخر النجوم يف 

�سمائكم؟

واآخَر احلروف يف اأ�سمائكم؟

وما تبقى من ُحلى ن�سائكم،

والبحَر؟

اأمل تبيعوا للميلي�سيات التي 

جتلدكم

اآخَر خيٍط من قمي�ضِ ال�سعْر؟

P  P  P

»الر�سالة الرابعة«

يا اأ�سدقاء ال�سرب يف بروت

قولوا لنا

يف اأي اأر�ضٍ يزرعون ال�سرْب؟

قولوا لنا:

هل ممكن اأن تنه�ض الوردُة

من فرا�سها؟

وي�ستفيَق العْطْر؟

هل ممكٌن اأن ترجَع احلروَف

من غربتها،

واأن يفي�َض احِلرْب؟

هل ممكٌن اأن ن�ستعيَد ُعمرَنا

من بعِد ما ُهْم �سطبوا

اآخر �سطٍر يف كتاِب الُعْمر؟

P  P  P
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اأواًل ـ اليد واحل�ضارة: 

اليد هي حاملة امل�ضاعر كلها على خمتلف اأنواعها، من حب اأو حرب، بغ�ض اأو 

كراهية، فيها هزة الغ�ضب واالنفعال، وفيها رع�ضة الفرح وال�رسور، فيها نب�ض احلياة 

�ضُّ فتدل  َ اأو موت، وتمُ �ضُّ فتدل على حياة  َ ودفئها، وفيها �ضكون املوت وبرودته، تمُ

على بغ�ض اأو حب، اليد تتد للم�ضافحة حبًا و�ضالمًا، واليد تتد للقتل بغ�ضًا 

يده وحملها  بلم�ض  يكون  للمحبوب  تاأكيد حبه  املحب  يحاول  ما  واأول  وكراهية، 

ومعانقتها، واأول ما يكون قبول احلب با�ضتقبال اليد والرتحيب بها واال�ضت�ضالم لها 

واالطمئنان، واأول ما تعرب اليد عن كراهية يكون بالدفع وال�ضفع وال�رسب.
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وباليد مي�سك �لوليد ثدي �أمه ويتعرف �إىل 

�سياء ومي�سها، وباإ�سبع  �لعامل، وباليد يتناول �لأ

يده وهو مي�س������ها يتعرف �إىل �لعامل و�إىل ذ�ته، 

�سابع نهايات  وي�سعر باملتعة، ففي �أطر�ف �لأ

ع�ساب، وهي �لتي حتمل �إىل �لدماغ ر�سائل  �لأ

يعرف من خاللها �لع������امل، ويح�س بها حقيقة 

�لنفعالت وطبيعة �ل������رودة و�لدفء. وباليد 

ن�س������ان، وهو �أكرث �لكائنات مهارة يف  يعمل �لإ

��ستخد�م يده، ملا فيها من �أ�سابع و�سالميات، 

ومبا يف �ليد من �أ�س������ابع و�س������الميات �لتقط 

�لثمار وقطفها، وباليد نف�س������ها �س������نع �أدو�ت 

�ل�سيد و�ملطاردة، وبها قتل �حليو�ن وذبحه، 

وبه������ا تن������اول طعام������ه، وبها �س������نع �ملحر�ث 

و�ل�سالح، وبها بنى �لبيوت وزخرف �جلدر�ن 

وحف������ر �لنقو�س، وما يز�ل به������ا يعمل، فامتاز 

بها عن �سائر �حليو�نات، و��ستطاع �أن يحقق 

�إن�سانيته. 

ولذلك لي�س غريباً �أن يتغنى �ل�سعر�ء باليد، 

ن�س������ان، حتمل �نفعالته  نها جزء من ذ�ت �لإ لأ

وتعر عن قو�ه وتوؤكد �إن�سانيته، ويزد�د �لتعبري 

أة جميلة، وهذ�  جمالً عندما تكون �ليد لمر�

ما عر عنه نز�ر قباين يف ق�سيدة له عنو�نها 

يد، وفيها يقول: 

ي���دك ال��ت��ي ح��ط��ت ع��ل��ى كتفي

ك���ح���م���ام���ة ن����زل����ت ل���ك���ي ت�����رب

ع����ن����دي ت�������س���اوي األ�������ف مم��ل��ك��ة

ت���ذه���ب وال  ت���ب���ق���ى  ل���ي���ت���ه���ا  ي�����ا 

؟ اأرف�����س��ه��ا  ك��ي��ف  ال�سبيكة  ت��ل��ك 

كوكب على  ال�سكنى  يرف�ض  من 

ل���ه���ث اخل����ي����ال ع���ل���ى م��ا���س��ت��ه��ا

وان����ه����ار ع��ن��د ����س���واره���ا امل��ذه��ب

ال�������س���م�������ض ن���ائ���م���ة ع���ل���ى ك��ت��ف��ي

اأت�����ع�����ب ومل  األ�������ف�������ا  ق����ب����ل����ت����ه����ا 

ن������ه������ر ح����������ري����������ري  وم�������روح�������ة

����س���ي���ن���ي���ة وق���������س����ي����دة ت��ك��ت��ب

ي����دك امل��ل��ي�����س��ة: ك��ي��ف اأق��ن��ع��ه��ا

م���ع���ج���ب؟! ب���ه���ا  اأين  ب���ه���ا  اأين 

ق�������ويل ل����ه����ا مت�������س���ي ب��رح��ل��ت��ه��ا

ف��ل��ه��ا ج��م��ي��ع ج��م��ي��ع م���ا ت��رغ��ب

ي����دك ال�����س��غ��رة جن��م��ة ه��رب��ت

م���������اذا اأق�����������ول ل���ن���ج���م���ة ت��ل��ع��ب

اأن��������ا ����س���اه���ر وم����ع����ي ي�����د ام��������راأة

؟ اأط��ي��ب  وه��ل  اأ�سهى  ه��ل  بي�ساء 

ثانيًا � خ�سائ�ض عامة: 

لق������د �تخ������ذ نز�ر قب������اين من �لي������د مادة 

لق�سيدته، فجعلها مو�سوعه، وهو ي�سعى �إىل 

�لتعبري عن م�س������اعره نحوها، وقد �تخذ من 

�ل�سور و�سيلة للتعبري، و�لغاية من �ل�سور هو 

ما تن�رشه من دللت، وما تثريه يف نف�س �ملتلقي 

م������ن �إيحاء�ت، وما تبعث يف �خليال من روؤى، 

يحاء�ت هو  وجماع هذه �لروؤى و�لدللت و�لإ

�ل�س������عور �لذي يعادل ما تبعثه �ليد يف �لنف�س 
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أر�د �ل�ساعر �أن ينقله �إىل  من �س������عور، وهو ما �

�ملتلقي بو�س������اطة �ل�سور، ولي�س������ت �لغاية �أن 

تكون �ليد كال�سبيكة من ف�سة �أو ذهب ول �أن 

تكون �ليد كمروحة �سينية، �إمنا �لغاية �أن ما 

تثريه �ل�سبيكة من م�ساعر وما تنبه من �أحا�سي�س 

هو مثل ما تبعثه �ليد من �نفعالت وما حتر�س 

من �أفكار. وهكذ� فلل�س������ورة وظيفة، لي�س������ت 

جمرد �مل�سابهة �ل�سطحية، و�إمنا �إثارة �مل�ساعر 

و�خليالت و�لنفعالت، وخلق جو من �مل�ساعر 

و�لعو�ط������ف و�ل�س������ور و�ل������روؤى يف جمموعها 

�لع������ام، ل يف تناثرها وبعرثتها فر�دى، ول يف 

جتميعها، و�إمنا يف �حتاد بع�س������ها ببع�س������ها 

وىل لهذه  خر، وتفاعلها.�إن �خل�سي�س������ة �لأ �لآ

�لق�سيدة هي �لت�سوير، فهي تقوم عليه وحده 

أو �ل�رش�ع  أو تكاد، ول تقوم مثاًل على �لق�س � �

أو �لو�سف. �

1- غزارة ال�سور: 

�ل�س������اعر ل ي�س������ف �ليد و�س������فاً �ساكناً، 

و�إمن������ا يلج������اأ �إىل جمموعة من �ل�س������ور ليعر 

ع������ن �إعجابه بتلك �ليد، وهذه �ل�س������ور كثرية 

�ساعدت على خلق ت�سور�ت وبعث روؤى حول 

تلك �ليد، وهذه �ل�س������ور هي يف �حلقيقة هي 

ما مييز �لق�سيدة، وما مينحها مرر وجودها، 

ومنها:  

• �سورة احلمامة: 

�إن ت�س������بيه �لي������د بحمامة يثري م�س������اعر 

حا�س������ي�س �لتي تثريها  و�أحا�س������ي�س عدة، فالأ

�حلمامة هي �للطف و�لرقة و�لليونة و�لنعومة، 
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نوثة، كما تثري �ل�سعور باحلرية  وفيها ح�س �لأ

م������ان و�حلي������اة، فاحلمام������ة ه������ي طائر،  و�لأ

و�لطائر مرتبط د�ئماً باحلرية، وهي مرتبطة 

مان، وهي تذكر بحمامة  أي�ساً بال�س������الم و�لأ �

ن������وح عليه �ل�س������الم وقد  حملت �إليه غ�س������ن 

زيت������ون، وب�رشته بالو�س������ول �إىل �لياب�س������ة يف 

أثناء �لطوفان، كما تذكر باحلمامة �لتي بنت  �

ع�سها على مدخل غار ثور، وو�سعت بي�سها، 

وكان �لر�سول حممد �سلى �هلل عليه و�سلم قد 

�ختباأ يف �لغار مع �ساحبه �أبي بكر �ل�سديق، 

أثر  وحني و�س������ل �مل�رشكون �إىل �لغار مقتفني �

أو� �حلمامة، فاطماأنو� �إىل  �لر�سول ليقتلوه، ر�

�أن �لر�س������ول ل ميكن �أن يك������ون قد �ختباأ يف 

أي�س������اً باحلمام �لذي يطوف  �لد�خل، وتذكر �

أنو�ع �حلمام  �آمناً حول �لكعبة �مل�رشفة، وبكل �

�لذي يعي�س �آمناً يف �س������احات كثرية من مدن 

�لعامل، و�حلمامة هي د�ئماً رمز �ل�سالم، وهي 

�لتي حتمل �لر�س������ائل بني �لع�ساق، وكثري�ً ما 

أة باحلمامة، و�حلمامة يف �لقامو�س  ت�سبه �ملر�

أي�ساً، و�حلمامة هي �أخري�ً  أة � �ملحيط هي �ملر�

رم������ز �لروح و�رش �حلياة، وكان �بن �س������ينا قد 

رمز باحلمام������ة �إىل �لروح، وجعلها تهبط من 

على لتحل يف �جل�سد، حيث قال:  �لأ

رف���ع اإل��ي��ك م��ن امل��ح��ل االأ هبطت 

ومت����ن����ع  ت������ع������زز  ذات  ورق�������������اء 

األف مملكة:  • �سورة 

و�رشعان ما ينتقل �ل�س������اعر بهذه �ليد من 

قيم �للطف و�لرقة و�لنعومة �إىل قيم �لعظمة 

و�جلالل �إذ يف�س������لها على �ألف مملكة، وهذه 

�ليد ل ت�ساوي �ألف مملكة فح�سب، بل تف�سلها 

أ�سمى منها و�أبقى، وهذ�  وتتفوق عليها، وهي �

حال �ل�س������اعر و�لعا�س������ق، �إذ يف�سل �جلمال 

ن �مللك ز�ئل  و�حلب على �ل�سلطة و�مللك، ل لأ

ن �حلب ذو قيم������ة يف حد ذ�ته،  فق������ط، بل لأ

وهو �أغلى م������ن �ملمالك و�أعلى، وهذ� ما قال 

به �أنطونيو لكليوبرت� يف مفتتح م�رشحية وليم 

�سك�س������بري، حيث يقول له������ا: »�أل فلتهو روما 

مر�طورية  يف نهر �لتي������ر، وليتهافت �رشح �لإ

قباء �لعظيمة، ههنا  �ل�س������امخ كما تتهافت �لأ

ر�س  مكاين، فاملمالك من تر�ب، وروث هذه �لأ

ن�س������ان و�لبهائم على حد �س������و�ء، �إن  يطعم �لإ

ن«، هذ� ما يقوله  جم������د �حلياة فيما نفعله �لآ

�أنطوني������و، ثم يعانق كليوب������رت�. وهذ� ما فعله 

�إدو�رد �لثامن ويل �لعه������د يف بريطانيا، فقد 

�رشة �ملالكة باأنه �س������يحرم من  حت������دى قر�ر �لأ

نها  أة �لتي يحب، لأ �لعر�س �إذ� تزوج م������ن �ملر�

من عامة �ل�س������عب، وق������د تزوجها وتخلى عن 

�لعر�س. ومتني �ل�ساعر بقاء �ليد فوق �لكتف 

وعدم ذهابها يوحي بزو�ل �ملمالك و�لعرو�س 

وبق������اء �حلب، كما يدل على قلق �ملحب د�ئماً 

وخوف������ه من تغ������ري �حلب، ورغبت������ه يف بقائه 
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منية هي تعبري عن طموح  و��ستمر�ره، وهذه �لأ

�ل�ساعر �إىل �خللود من خالل �حلب و�ل�سعر. 

• �سورة ال�سبيكة:  

  ثم ي�سبه �ليد ب�سبيكة، من غري �أن يحدد 

نوعها، �أهي من ذهب �أم من ف�س������ة؟، ومهما 

يكن نوعها، ففي �لت�سبيه دللة على �جلمال، 

وعلى م������ر �لتاريخ كان �لذهب و�لف�س������ة من 

�أثمن �ملع������ادن و�أندرها، وبهم������ا ي�رشب �ملثل 

يف �ل�س������مو و�لعزة ودو�م �حل������ب وعلو �لطبع 

وبقاء �لأخالق، فاملعدن �لنبيل للخلق �لنبيل، 

و�ملع������دن �ل�رشيف للمقام �ل�رشيف، وقد �تخذ 

�لنا�س من �لذهب و�لف�س������ة رمز�ً لتلك �لقيم 

ن �لذه������ب و�لف�س������ة ل يتغ������ري�ن، ول تنال  لأ

أ،  منهما عو�مل �لزمان، فال ينال منهما �ل�سد�

�سعار، بل هما يف �سعود م�ستمر،  ول تقلب �لأ

ويف تاألق د�ئم، وهما على �لرغم من ق�سوتهما 

�لظاهرة، لينان مرنان مطو�عان. 

• �سورة الكوكب: 
  ثم ي�س������به �ليد بكوكب، وهذ� �لت�س������بيه 

يدل على �س������مو وعلو و�رتقاء، فما هي باليد 

�لو�س������يعة �ملنحطة �لو�طئة، بل هي يد رفيعة 

عالية، كاأنها يف رفعته������ا كوكب، وهي ترتقي 

بال�ساعر ليعي�س يف كوكب، وهي بذلك لي�ست 

رفيعة فح�س������ب، بل ترفع �ل�ساعر �إليها، ويف 

ه������ذ� دللة عل������ى رغبة كامنة يف �لتو��س������ل، 

فيدها حت������ط، ثم ترفعه ليعي�������س معها على 

كوكب. 

• �سورة اخليال يلهث على ما�ستها: 

يجعل �ل�س������اعر مال�سة �ليد قيمة عليا، ل 

يكاد �خليال يطالها، و�ملال�س������ة �سفة ح�سية، 

وهي قيمة جمالية، وقيم������ة �جتماعية، فهي 

تدل على جمال �جل�سم كله ونعومته، كما تدل 

أة منعمة مدللة، يدها ناعمة، ولي�ست  على �مر�

خ�س������نة، فهي ل تعمل، وقد تبدو يف �لظاهر 

�س������فة ح�سية حم�س������ة، ولكنها تخفي ور�ءها 

قيم������ة �جتماعية، يوؤكد ذل������ك �نهيار �خليال 

عند �سو�رها �ملذهب، فهذ� �ل�سو�ر يدل على 

غناها، وهو يليق بتلك �ليد �مللي�سة، كما يدل 

عل������ى ذوقها �مل������رتف، �إن ور�ء �ليد و�ل�س������و�ر 

ق�رش�ً فارهاً وحياة مرتفة منعمة، فال�س������و�ر 

ل يدل على �لغنى فح�سب، بل يدل على ذوق 

مرهف، وح�س م������رتف، ولذلك يلهث �خليال 

ور�ء تل������ك �ليد ثم ينهار متعباً عند �ل�س������و�ر، 

وهذ� �للهاث ور�ء �ملال�س������ة يعني �أن �ملال�س������ة 

مطلقة ل ميكن بلوغها، ثم يكون �لنهيار عند 

�ل�سو�ر �ملذهب، �أي �ل�ستقر�ر عند �سيء مادي 

ملمو�س نهائي، فال�س������و�ر مادة منتهية، ميكن 

�إدر�كها، و�ملال�س������ة وهي ح�سية قيمة مطلقة 

غ������ري منتهية، ل ميكن �إدر�كه������ا، ولقد �جتمع 

�ل�س������و�ر �ملذهب مع مال�س������ة �ليد، دللة على 

جمالني، جمال �ل�سو�ر وجمال �ليد، �جلمال 

�لطبيعي و�جلمال �ل�سناعي، وجمال �ل�سو�ر 

�ملذهب يدل على ترف �ساحبة �ليد كما يدل 



�شورة اليد يف �شعر نزار قباين

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 3982008

على ذوقها �لرفيع وح�سن �ختيارها. و�ملال�سة 

ح�س������ا�س باللم�س و�ل�سو�ر �ملذهب يثري  تثري �لإ

مر�ن معاً يف  ح�سا�س باللون، وقد �جتمع �لأ �لإ

تو�زن مده�س، �إذ يلهث �خليال عند �ملال�س������ة 

ثم ينهار عند �ل�سو�ر. 

• �سورة ال�سم�ض:  

  ث������م يجعل يدها كال�س������م�س، وهي نائمة 

على كتفه، و�ل�س������م�س هي رمز للحياة، وفيها 

�لدفء، وحني ت�سطع �ل�سم�س تدب �حلياة يف 

�حلجر و�ل�س������جر و�لب�رش و�حليو�ن، تتحرك 

ك�سجني وميت�س  كل �لكائنات، �ل�سجر يطرح �لأ

�لكربون، وتخرج �لطيور من �أوكارها، وي�سخن 

�جلو و�حلجر، وينطل������ق �لنا�س �إىل �أعمالهم، 

أة  فال�س������م�س هي �حلياة، و�إذ ت�س������ع تلك �ملر�

أ �حلياة، ويتغري  يدها على كتف �لرجل تب������د�

كل �س������يء، ينتقل �لدفء �إىل �جل�سم، وتتلقى 

ع�س������اب �لر�س������الة، وتنقله������ا �إىل  نهاي������ات �لأ

�لدم������اغ، وت�رشع دقات �لقل������ب، ويتدفق �لدم 

ع�س������اء كلها بغز�رة و�رشعة، وتتحرك  �إىل �لأ

م�ساعر، وتثور �أحا�سي�س، كمثل دفء �حلجر، 

و�نطالق �أ�رش�ب �لع�سافري.

 • �سورة النهر احلريري:

  ينطلق خيال �ل�ساعر ور�ء �ليد، في�سبهها 

بنهر حري������ري، وهذ� �لت�س������بيه يثري معنيني، 

ول �حلي������اة، يوح������ي به������ا �لنه������ر، و�لثاين  �لأ

�لنعومة، يوحي بها �حلرير، وبو�س������ف �لنهر 

باأنه حريري تن�س������اأ عالقة جديدة، ويرز �إىل 

�لوج������ود نهر جديد، هو نه������ر حريري، وهذ� 

�لنهر من �س������نع �خليال �ملبدع، وهو ينا�س������ب 

جم������ال هذه �لي������د �لتي لهث عند مال�س������تها 

�خليال. 

• �سورة املروحة ال�سينية: 

  متت������از �ملروح������ة �ل�س������ينية مب������ا فيها 

م������ن �إدها�������س، فهي �س������غرية ناعم������ة، رقيقة 

نيق������ة بيدها،  مزرك�س������ة، حتملها �ل�س������يدة �لأ

لتحركه������ا �أمام وجهها، فتمنحه������ا �لنتعا�س، 

وه������ي تفتح وتطوى، وت�س������بيه �ليد بها يوحي 

باللطف و�لنعومة و�لذوق �لرفيع، ويحمل ح�س 

دها�س و�لطر�فة. و�ملروحة نف�سها مرتبطة  �لإ

نيق������ة �ملرتفة، كما �أن  أة، ول�س������يما �لأ بيد �ملر�

�ملر�وح �ل�س������ينية م�س������هورة بدقتها ونعومتها 

وزخرفتها. 

• �سورة ق�سيدة تكتب: 

 ياأتي �ل�س������اعر بت�سبيه نادر وخا�س، وهو 

ت�سبيه �ليد بق�س������يدة تكتب، �إن هذ� �لت�سبيه 

بد�عي������ة �ملمتعة �لتي يح�س  قو�مه �حلالة �لإ

بها �ل�ساعر وهو يبدع �لق�سيدة، فهو مل ي�سبه 

�ليد بالق�س������يدة على �إطالقها، �إمنا �س������بهها 

بالق�سيدة يف حالة كتابتها، وهذ� يعني �حلالة 

أثناء كتابة  بد�عية �لتي يعي�سها �ل�ساعر يف � �لإ

�لق�سيدة، وبذلك ياأتي فعل تكتب ل من �أجل 

�لو�س������ول �إىل �لقافية، �إمنا من �أجل ت�س������وير 
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�لق�س������يدة يف حالة كتابتها. �إن هذ� �لت�سبيه 

أ�سكال �لت�سبيه �ل�سابقة، فهو  خمتلف عن �سائر �

بد�ع،  يدل على قيمة معنوي������ة، وهي حالة �لإ

ويف هذ� �لت�س������بيه من �خل�سو�س������ية و�جلدة 

دها�س ما يجعله متجدد�ً د�ئماً.  و�لإ

• �سورة جنمة هربت: 

 ي�س������به �ل�ساعر يدها بنجمة، ويف �لنجمة 

لطف ورقة ونعومة، ويف �لنجمة �س������مو وعلو 

وبعد، ويف �لنجمة نور و�س������وء و�إ�سعاع، ولكنه 

أو �لباه������ر، ولذلك  لي�س بال�س������وء �ل�س������اطع �

و�سف �ليد باأنها �سغرية، وهذه �ل�سفة لتاأكيد 

�للطف، ثم و�س������ف تلك �لنجمة باأنها هربت، 

�أي هربت من ف�س������ائها وحط������ت على كتفه، 

ويف ه������ذ� �لهرب خروج ع������ن �ملاألوف، يتمثل 

يف نزولها على كتفه. �إن �ل�سور يف جمموعها 

خر توؤكد قيمتني  وتفاعل بع�سها مع بع�سها �لآ

وىل  وىل �ملال�سة و�لثانية �لرتف، و�لقيمة �لأ �لأ

أة، ول�سيما بج�سدها،  أنثوية متعلقة باملر� قيمة �

فهي ناعمة، �س������غرية رقيقة، و�لقيمة �لثانية 

�جتماعي������ة، وهي غنى �لطبق������ة �لتي تنتمي 

أة وترفها.  �إليها هذه �ملر�

عجاب ال احلب:  2- االإ

�إن �ل�س������ور �لتي ي�سبه بها �ليد كلها �سور 

تقع خارج ذ�ت �ل�ساعر، مبا يف ذلك �حلمامة 

و�ململكة و�ل�سبيكة و�لكوكب و�لنهر �حلريري 

و�ملروح������ة �ل�س������ينية و�لق�س������يدة �لتي تكتب 

أو �لتي تلعب، فاليد بقيت  و�لنجمة �لهارب������ة �

ذ�تاً خارج ذ�ت �ل�س������اعر، ومل مينحها �ل�ساعر 

�س������يئاً من ذ�ته، هو بها معجب فح�س������ب، وما 

أو �ملحب، وحتى �لق�سيدة �لتي  هو بالعا�س������ق �

�س������بهها بها هي حم�س ق�سيدة، نكرة، مغرقة 

يف �لتنكري، وكل ما منحها �إياه �أن خياله لهث 

ور�ءها و�نهار عند �س������و�رها، وه������و يريد �أن 

أنه بها معجب، ولكنه ل يعرف كيف؟  يقنعها �

و�إذ�ً ثمة م�س������افة بني �ل�ساعر و�ساحبة �ليد، 

وهو معها �س������اهر، وكاأنها حم�س ليلة، وتنتهي 

�ل�سهرة، وتظل �مل�سافة بينهما و��سحة، وهذه 

أتاحت ل������ه تاأملها و�لتعبري  �مل�س������افة هي �لتي �

عن �إعجاب������ه بها، وت�س������وير جمالها، فهو ل 

ير�ه������ا من �لد�خل، �إمن������ا ير�ها من �خلارج. 

ويوؤك������د ذلك �أن �ل�س������اعر مل ي�������رش �إىل موقف 

أيها، مل يغ�س يف �أعماق  أو ر� أو �سعورها � أة � �ملر�

نف�س������ها، ومل مينحها ذ�ت������اً متيزها، ومل يجعلها 

أة  أة عادية من حلم ودم، فكاأنها جمرد �مر� �مر�

أة �أخرى  أية �مر� جميلة، وت�سلح �أن حتل حملها �

ت�س������بهها، فهي جمرد �سورة، كاأنه يتحدث عن 

أة. وهذه هي طبيعة  يد جميل������ة يف متثال �مر�

أة �جلميلة �لغني������ة �ملرتفة  �لعالق������ة مع �مل������ر�

يف �ملجتم������ع �لر�قي، هي عالق������ة تقوم على 

عجاب �ل�س������كلي �خلارجي، �لذي يده�سه  �لإ

�لغن������ى و�لرتف بق������در ما يده�س������ه �جلمال، 

وهذه �لعالقة تظل خارجية �س������طحية عابرة 
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موؤقتة، ل تتحول �إىل ح������ب، على �لرغم مما 

ياأتي به �ل�س������اعر من �سور قد توحي باحلب، 

وعل������ى �لرغم مما يطرح من معاين �لدميومة 

و�لبقاء، فثم������ة �إدر�ك يف �لعمق �أن �للقاء هو 

جم������رد لقاء عابر، يوؤكد ذل������ك قوله يف نهاية 

مر ل  أة، فالأ أنا �ساهر ومعي يد �مر� �لق�سيدة: �

يتجاوز �ل�سهر، ول بد لهذ� �ل�سهر من �نتهاء، 

عجاب �أن تندثر، ولكن تبقى  ول بد للحظة �لإ

�لذكرى �جلميلة، و�لكلمة �جلميلة، وهذه هي 

�سمة �ل�سعر، وهذ� هو عز�وؤه. 

3- املبادرة واالمتثال: 

أنها ه������ي �لتي  و�ل������ذي مييز ه������ذه �ليد �

بادرت، فم������ن �ملعروف يف �ملجتمع �لعربي �أن 

أ، وهي �لتي متتد،  ي������د �لرجل هي �لتي تب������د�

أة هنا هي �لت������ي متتد، وتبادر.  ولك������ن يد �ملر�

أة ب������اأن حتط يدها  وق������د توحي مب������ادرة �ملر�

على كتف �لرجل ب�س������يء من حب �لذ�ت، و�أن 

أة وحمبوباً منها،  يكون �لرجل مطلوباً من �ملر�

على �س������بيل �لرنج�س������ية، كما ميكن �أن يوحي 

برغبة �لرجل ول�س������يما �ل�رشقي ب������اأن تبادر 

أة بالتوجه �إلي������ه و�لتعبري عن حبها، وهو  �مل������ر�

�ل������ذي �ألف �أن يكون مبادر�ً، و�ألف �أن ت�س������د 

أة، ول �س������ك يف �أن ثمة متعة خا�س������ة  عنه �ملر�

أة هي �ملبادرة على  وخمتلفة يف �أن تك������ون �ملر�

غري ما هو ماألوف. 

4- اجلراأة:

أة، وتكاد تكون  ل تخلو �لق�س������يدة من جر�

مبا�رشة، وتظهر يف مو��سع عدة، منها و�سف 

�حلمامة باأنه������ا نزلت كي ت�������رشب، ويف فعل 

�ل�������رشب تلميح ل يخل������و من ت�رشي������ح، ومن 

�لتلميح �س������وؤ�له م������ن يرف�س �ل�س������كنى على 

كوكب، فهذ� �ل�س������وؤ�ل ي������دل على رغبة كامنة 

يف �لنفر�د باليد و�ساحبتها يف كوكب بعيد، 

ولعل �ل�ساعر يتجاوز �لتلميح �إىل �لت�رشيح يف 

�لبيتني �ل�سابع و�لثامن، حيث ي�ستحث �ل�ساعر 

أة على �أن ترتك يدها مت�س������ي يف رحلتها،  �ملر�

وه������و مينحها كل ما ترغ������ب، ويف هذ� دعوة 

طالق حرية يدها،  أة لإ مبا�رشة من �لرجل للمر�

ويف فعل تلعب تلميحات �أخرى �إىل ممار�سات 

أة �لفنية �لتوجه باخلطاب  ح�سية. ومن �جلر�

أة، فهو يخاطبها ب�قوله: »يدك« ثالث  �إىل �ملر�

م������ر�ت، وكاأنها �أمام������ه، ويوؤكد ذلك يف �لبيت 

أة،  أنه ي�س������هر مع تلك �ملر� خري، حيث يذكر � �لأ

وكاأن �ل�س������اعر ي�س������عى �إىل �أن تكون �لق�سيدة 

جتربة حية مبا�رشة. 

5- النزعة احل�سية: 

  �لنزعة �حل�س������ية و��سحة يف �لق�سيدة، 

ول هو  و�حل�س �لذي تق������وم عليه يف �ملقام �لأ

�للم�س، وهو يتنا�سب مع �ليد، �إذ هي �لع�سو 

�لذي ميلك حا�س������ة �للم�������س، ويوؤكد ذلك كله 

عنو�ن �لق�س������يدة: » يد«. �إن عنو�ن �لق�سيدة 
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كلمة مفردة نكرة، وهي ذ�ت دللة ح�سية، وهي 

ن  أة، لأ على �لفور تثري يف �لذهن �رتباطها باملر�

�ل�ساعر �س������احب �لق�سيدة م�سهور باهتمامه 

أة، و�لعنو�ن تقليدي جد�ً، ول  يف �س������عره باملر�

�إيحاء فيه، وهو ح�س������ي حم�س، و�ل�س������اعر مل 

ن غايته  يحاول �أن يرتقي �إىل ما ور�ء �حل�س، لأ

هي �حل�س نف�سه. وح�س �للم�س يف �لق�سيدة 

ين�سب على �ملال�س������ة وحدها، ول يكاد يذكر 

�ل������دفء، �إل ما ميكن �أن يلم�س من ت�س������بيهه 

خبار عن �ل�سم�س  �ليد بال�سم�س، وقد جاء �لإ

ح�سا�س �خلفيف  باأنها نائمة ليقلل من هذ� �لإ

أ�سا�سي يف  بالدفء، مع �أن �لدفء هو عن�رش �

�ليد، ولعل يف هذ� ما يوؤكد وجود �مل�سافة بني 

أة، فهو ي������رى �ليد ويتاأملها من  �ل�س������اعر و�ملر�

بعيد، يرى مال�ستها، ول يلم�سها. 

6- النزعة التجزيئية الفيت�سية: 

 �إن وقوف ن������ز�ر عند جمال �ليد وحدها 

أو  يدل يف بع�س ما يدل على نزعة جتزيئية، �

ما يدعى بالفيتي�سية، فهو ل ي�ستطيع �لتعامل 

أة، �أو ل ي�ستطيع �لو�سول  مع كامل ج�س������د �ملر�

�إليه������ا، فيتعلق بج������زء من �أجز�ء ج�س������دها، 

ويجد في������ه متعته، وي�س������بع من خ������الل هذ� 

�جلزء رغبت������ه، وغالباً ما يك������ون هذ� �جلزء 

أو �ل�س������فاه، ويف حالت �أخرى  أو �ليد � �لنه������د �

أة �خلا�سة،  أ�سياء �ملر� يكون �لتعلق ب�س������يء من �

أو  أو ر�فع������ة �لنهدين � كقمي�س������ها �أو جوربها �

قلم �ل�س������فاه �أو زجاج������ة �لعطر، فيجد متعته 

أة، ويحقق  يف ه������ذ� �ل�س������يء �خلا�������س بامل������ر�

بو�س������اطته رغبته، وهي نزعة مرحلية ترتبط 

بفرتة �ملر�هقة، ولكن قد ت�س������تمر وتتحول �إىل 

مر�س، ومرجع هذه �لنزعة �إىل �سهولة �إ�سباع 

أة،  �لرغب������ة، �إذ ميكن حتقيقه������ا يف غياب �ملر�

�أو من غري م�ساركتها، بالعتماد على �خليال 

�أو على �لرتكيز عل������ى �لذ�ت، وقد تقود هذه 

�حلالة �إىل �لرنج�سية، �أي �لكتفاء بال�ستمتاع 

�لذ�تي، وجعل �لذ�ت حمور �ملتعة. ويوؤكد ذلك 

�لدكتور خري�ستو جنم، يف �ل�سفحة �خلام�سة 

ربع������ني بعد �ملئ������ة من كتابه »�لرنج�س������ية  و�لأ

يف �أدب ن������ز�ر قباين« �ملن�س������ور يف د�ر �لر�ئد 

�لعرب������ي ببريوت عام 1983، حيث يقول: »ول 

أو  يعني ذلك �أن نز�ر قباين منحرف يف �لو�قع �

أة �إىل �أجز�ء من ج�سدها  أنه من�رشف عن �ملر� �

مور مل  رجح �أن هذه �لأ أ�سيائها، فالأ أثو�بها و� و�

نها مرتبطة ب�ساحبته �رتباطاً  ت�ستوقفه �إل لأ

وثيقاً.. و�حلق �إن �إكثار �س������اعرنا من جتزيء 

�ملر�أة جتزيئاً فريد�ً من نوعه، جعلنا ن�سري �إىل 

ما يف �سعره من ظاهرة ت�سبه �لفيتي�سية �سكاًل 

ل م�س������موناً، وهي ظاهرة وجد �ل�ساعر فيها 

أد�ة فني������ة �أفاد منها كث������ري�ً يف تلوين لوحاته  �

و�إغناء �أ�سباغه«. 
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ثالثًا  �  خ�سائ�ض اأ�سلوبية: 

7- كلمات ذات خ�سو�سية: 

 تظهر يف �لق�سيدة كلمات ذ�ت خ�سو�سية، 

ق������د تكون جمرد مفرد�ت عادية، ولكن لها يف 

د�خل �لق�س������يدة �إيح������اء�ت ودللت متميزة، 

متنحه������ا مثل تل������ك �خل�سو�س������ية، ومن تلك 

�ملفرد�ت: 

*حطت ونزلت: ي�ستخدم �ل�ساعر كلمتني، 

وىل للي������د وهي حط������ت، و�لثانية للحمامة  �لأ

وهي نزل������ت، و�لفعل حط������ت يحمل دللتني، 

وىل مبا�رشة، وهي �لتو��س������ع، و�لثانية غري  �لأ

مبا�رشة، وه������ي  �لعلو و�ل�س������مو و�لرتفاع يف 

ن �لتو��س������ع ل يكون �إل  �ملكانة �لجتماعية، لأ

من مكانة عالية �س������امية. ويتحدث �ل�س������اعر 

عن �ليد، فيقول: حطت، فهي حتط، �أي �إنها 

تنزل من عل، دللة على مكانتها �لجتماعية 

أت������ي �لفعل نزلت لي�س������ف به  �لعالي������ة، ثم يا

�حلمام������ة، ويف نزوله������ا ما يوح������ي باللطف 

و�لنعومة. 

- كتفي؟ �لكت������ف للرجل هو مركز �لقوة، 

ورمز �لرجولة، وو�س������يلة للحمل، حمل �لعبء 

و�لثقل �ملادي، وحمل �مل�سوؤولية �ملعنوية، ويف 

أو  �لتعبري �ل�س������ائع: حمل �لعبء على عاتقه، �

�أخذه عل������ى عاتقه، �أي على كتفه، ويو�س������ف 

أن������ه عري�س �ملنكب������ني، للدللة على  �لرجل با

مانة  �لقوة، و�لرجل هو �لذي يحمل �لعبء و�لأ

أة يدها على  و�مل�س������وؤولية، ولذلك حطت �مل������ر�

كتف������ه، وهكذ� فالرجل هنا �أمان و��س������تقر�ر، 

وهو ق������وة وحماية. وهذه هي من غري �س������ك 

أة و�إىل  �لنظ������رة �لذكورية من �لرج������ل �إىل �ملر�

أة كائن �س������عيف،  نف�س������ه، فهو يعتق������د �أن �ملر�

أن������ه �لقوي، وهي بحاج������ة �إىل حماية، وهو  و�

�حلامي. 

- ت�������رشب: يف فع������ل ت�رشب ما ير�س������خ يف 

�لذه������ن �س������ورة �حلمامة، ويوؤكد ح�س������ورها 

نثوي، ويف �لفعل دللة على ظماأ، وثمة �إذن  �لأ

أة  أو �ملر� أي�س������اً كامنة يف نف�س �حلمامة � رغبة �

كي حتط �ليد على �لكتف، ويف هذ� ما يوؤكد 

�أن هبوط �ليد عل������ى كتف �لرجل هو مبادرة 

أو  أة، ولي�س تعب������ري�ً عن رغبة �لرجل � من �ملر�

حلم������ه، هي حقيق������ة قد حطت عل������ى كتفه، 

وبذل������ك ميتلك فعل ت�رشب م������رر�ت وجوده، 

أو �لو�س������ول  قامة �لوزن � ولي�������س جمرد كلمة لإ

يحاء، ويثري  �إىل  �لقافية، بل هو فعل و��سع �لإ

ح�سا�س بالظماأ و�حلاجة �إىل �لرتو�ء، وهي  �لإ

أبعاد ج�س������دية  �أحا�س������ي�س حيوية ل تخلو من �

ح�سية. 

- تكتب: ي�سف �ل�س������اعر �لق�سيدة �لتي 

ي�س������به بها �لي������د باأنها ق�س������يدة تكتب، وهذ� 

�لفعل هو �س������فة لق�س������يدة، ولكنه يوحي يف 

�لو�قع  باحلال، �أي �ملق�س������ود �لق�س������يدة يف 

بد�ع، وهذ� �أكرث  حالة كتابتها، �أي يف حالة �لإ
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�إغناء لت�س������بيه �ليد، فكاأن هب������وط �ليد على 

�لكتف حالة �إبد�عية كحالة �إبد�ع �لق�سيدة، 

و�لفعل يوحي بحركة م�ستمرة. 

ن�ساء.  8- التكرار واالإ

  يظهر �لتكر�ر يف �لق�س������يدة و��س������حاً، 

ولكنه ل يطغى عليه������ا، فتتكرر كلمة �ليد يف 

أربع مر�ت، عد� ورودها يف �لعنو�ن،  �لق�سيدة �

وعد� �ل�س������مائر �لكثرية �لعائدة عليها، ومثل 

ن �ليد هي مو�س������وع  ه������ذ� �لتكر�ر طبيعي، لأ

�لق�س������يدة، وحمورها. كما يظهر �لتكر�ر يف 

�لبيت �ل�س������ابع حيث يكرر �لقول: �إين بها �إين 

به������ا ، لياأتي �خلر بعد ذلك: »معجب«، وهذ� 

�لتكر�ر يوؤكد �ملعنى كما يوؤكد ح�سور �لذ�ت، 

ويك������رر يف �لبيت �لثامن �لقول: جميع، ليوؤكد 

حاطة  �أن لها جميع ما تطلب، وهو يق�سد �لإ

و�ل�س������مول لكل ما تطلب. وتتكرر كلمة جنمة 

مرت������ني يف �لبيت �لتا�س������ع، ويب������دو تكر�رها 

جمياًل، ومينح �لق�س������يدة �إيقاعاً لطيفاً، وما 

وىل  نه ي�سف �لنجمة �لأ هو بالتكر�ر �ململ، لأ

باأنها هربت، ثم ي�س������ف �لثانية � وهي نف�سها 

وىل � باأنها تلعب، ويف هاتني �ل�س������فتني ما  �لأ

ح�سا�س بالتغري.  مينح �لنجمة تنوعاً، ويثري �لإ

9- ال�سفات: 

  ومن �ملمكن �لوقوف عند ثالث �س������فات 

خا�س������ة ي�س������ف بها �لي������د، وهي: �مللي�س������ة، 

و�ل�س������غرية، وبي�ساء، �إن �س������فة �مللي�سة توؤكد 

نعوم������ة �لي������د ورقته������ا ولطفه������ا، وتتبع هذه 

�ل�س������فات �س������احبة �ليد نف�س������ها، لتدل على 

أي�س������اً، ويدل و�س������ف  أة ولطفها � رقة هذه �ملر�

أة و�سغرها  �ليد باأنها �س������غرية على نعومة �ملر�

و�س������اآلة حجم ج�س������دها، ويدل و�س������ف �ليد 

بي�س ل�س������احبة  بالبيا�������س على �جل�س������د �لأ

�لي������د، وهو دليل نعمة وترف، كما توحي هذه 

مان و�لطمئن������ان، ولعلها توحي  �ل�س������فة بالأ

خر، �إذ يكنى باليد  أي�س������اً بالتف�س������ل على �لآ �

خر  �لبي�ساء عن �ليد �لتي ت�سدي �ملعروف لالآ

وتقدم له �مل�س������اعدة و�لعون، وقد ي�سح هذ� 

أة �إذ حطت عل������ى كتف �لرجل،  على ي������د �ملر�

ح�س������ا�س �جلمال. وحني  مان و�لإ ومنحت������ه �لأ

تن�س������م هذه �ل�سفات �لثالث �خلا�سة باليد، 

وهي: �ملال�سة و�ل�سغر و�لبيا�س، مبا لها من 

دللت و�إيح������اء�ت، فاإنه من �ملمكن �أن يوحي 

أة �ساحبة �ليد، هو  �جتماعها باأن �للقاء باملر�

لقاء لطيف ناعم �أمني نقي جميل هادئ، ولعل 

أي�س������اً، فهي يد  ما متنحه من متعة هو كذلك �

م.  تعطف ومتنح برقة ولطف، كيد �لأ

الوحدة والتما�سك:  -10

  ومتتلك �لق�سيدة وحدتها، فهي تدور حول 

مو�س������وع و�حد، وهو �ليد، وهي تثري م�ساعر 

عجاب، كما تثري �إح�سا�س������اً  و�حدة قو�مها �لإ

ح�س������ا�س باجلمال ول�س������يما  و�ح������د�ً ه������و �لإ

�ملال�سة، وكل �ل�س������ور و�ملعاين �ملحيطة باليد 
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متثل د�ئرة و�حدة مركزها �ليد ل تخرج عن 

عجاب.  ح�سا�س باجلمال و�ل�سعور بالإ د�ئرة �لإ

كما ترت�بط �أجز�ء �لق�سيدة ببع�س �لرو�بط 

ول  �للغوية، فالبيت �لث������اين يرتبط بالبيت �لأ

بت�سمنه جملة ت�ساوي �لتي هي خر يدك يف 

ول، ويرتبط �لبي������ت �لثالث بالبيت  �لبي������ت �لأ

�سارة تلك، ومثل هذه �لرو�بط  �لثاين با�سم �لإ

�س������كلية ولي�س������ت �رشورية، ولذلك �رشعان ما 

ن ما ي�س������د  خرى، لأ بيات �لأ تخلت عنه������ا �لأ

خر لي�س  �أجز�ء �لق�سيدة بع�سها �إىل بع�سها �لآ

�للغة ول �ملنط������ق ول �لرو�بط �لنحوية، �إمنا 

�لذي يربط �أجز�ء �لق�سيدة بع�سها ببع�سها 

خ������ر هو �ل�س������عور و�لنفع������ال و�خليال مبا  �لآ

يقاع  لهذه �لقوى من جتليات يف �ل�س������ورة و�لإ

ومبا فيه������ا يف حد ذ�تها من وحدة �ل�س������عور 

ح�س������ا�س، وهذ� ما حتقق للق�سيدة، ولعل  و�لإ

�لذي �ساعد على وحدة �لق�سيدة ق�رشها.

يقاع :  االإ  -11

  �لق�سيدة مبنية على �لبحر �لكامل، وهو 

كثري �حلركات، وهو من �أقوى �لبحور، ومنا�سب 

للعو�طف �جليا�سة، وقد جعل �لتفعيلة �لثالثة 

يف كل م������ن �ل�س������طرين �أي �لعرو�س و�ل�رشب 

فعل������ن، بتو�يل ث������الث حركات قبل �ل�س������اكن، 

�ء �أي �أ�سابها  وت�سمى عند علماء �لعرو�س حذَّ

�حلذذ، وه������و قطع �لوتد �ملجموع، وهذ� مما 

يزي������د يف ح������ركات �لق�س������يدة، ويجعلها �أكرث 

�سخباً. ول جديد يف ��ستخد�م �ل�ساعر للبحر، 

فهو منط ثابت، ي�ستخدمه �ل�ساعر مبعطياته 

�ملنجزة، ولكن ي�سعر �ملرء بال�سيولة و�لتدفق، 

أو تعرثه،  ول يكاد يح�س �سيئاً من ثقل �لوزن، �

فالق�سيدة تن�ساب ز�خرة وتتفق ب�رشعة. 

�ُس �ملو�س������يقي يف �لق�سيدة و��سح،  و�جَلْر

وىل تتك������رر �لكاف  بي������ات �لثالثة �لأ فف������ي �لأ

ثماين مر�ت، مما يعطي ح�س������اً مو�سيقياً، كما 

يتكر يف �لق�س������يدة حرف �ل�سني ثماين مر�ت 

يف مو��س������ع خمتلفة، وهو يوحي بالو�سو�س������ة 

و�لنعومة، ويظهر يف �لكلمات �لتالية: ت�ساوي � 

�ل�سكنى � مال�ستها � �سو�رها � �ل�سم�س � �مللي�سة 

� �س������اهر، وت�س������به �ل�سني �ل�س������اد وهي تتكرر 

مرتني. 

وتتناوب �مل������دود مع �حل������ركات �ل�رشيعة 

ول  لتعط������ي �إيقاعاً منوع������اً، ففي �لبي������ت �لأ

تتعاقب �حلركات، وتقل �ملدود، وعلى �لعك�س، 

تك������رث �ملدود يف �لبيت �لت������ايل مبا�رشة، وكاأنه 

حني ي�سف �ليد يعطي حركات �رشيعة ر�سيقة، 

وح������ني يتحدث ع������ن ذ�ته وم�س������اعره يعطي 

أربعة  ول � مدود�ً و��سعة طويلة: ففي �لبيت �لأ

م������دود فقط، وما هي بالطويل������ة، ويف �لبيت 

�لثاين �س������بعة مدود طويلة. وي�سبه ذلك �ل�سبه 

كله �لبيت �لثالث و�لر�بع، فالبيت �لثالث كثري 

أربعة مدود  �حلركات �رشيعها، ولي�س فيه �سوى �

ق�س������رية فقط، ولكن �لبيت �لر�بع �لذي يليه 
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يحتوي على �ستة مدود طويلة، تنا�سب �خليال 

يقاع يف �لق�سيدة �إيقاع متموج  �لو��سع. �إن �لإ

بني مدود طويلة وحركات �رشيعة، تتنا�سب مع 

يقاع  عجاب بها، و�لإ جمال �ليد وم�س������اعر �لإ

يف �لق�سيدة و��سح، وهو �إىل �خلفة و�لر�ساقة 

�أقرب. 

  ولقد جاءت �لباء يف �لقافية حرف روي، 

وهي �ساكنة، ولكنها توحي بانفجار د�خلي، �إذ 

ل بد من �أن تنفرج �ل�س������فتان وينفتح �لفم يف 

�نفجار بعد لفظ �لباء �ل�س������اكنة، مما يعطي 

�سوتاً كاأنه دقات �لقلب �لالهث ور�ء تلك �ليد 

�مللي�سة. و�لكلمات يف �لقافية عفوية ب�سيطة، 

�أكرثها متوقع يثري �لر�حة و�لطمئنان، ويثري 

عجاب، وتزيد من �لن�سجام مع  ح�سا�س بالإ �لإ

أو  نها تو�فق توقع �مل�ستمع، � �لوزن و�لقافية، لأ

�لقارئ مثل قوله: كحمامة نزلت لكي ت�رشب، 

وياليتها تبقى ول تذهب، و�س������و�رها �ملذهب. 

وهناك ما ي�سبه �لتو�زن بني �ل�سطر و�ل�سطر، 

أو ما ي�س������به �لق������ر�ر و�جل������و�ب، وهو يعطي  �

�لق�سيدة �إيقاعاً متو�زناً، على نحو ما يظهر 

يف �لبيت �لثالث: 

اأرف�����س��ه��ا؟ ك��ي��ف  ال�سبيكة،  ت��ل��ك 

 من يرف�ض ال�سكنى على كوكب؟

 ومرجع هذ� �لتو�زن �إىل تكر�ر فعل رف�س 

يف �ل�سطرين، و�إىل �جلو�ب يف �ل�سطر �لثاين 

ول، و�إن كان �جلو�ب  عن �ل�سوؤ�ل يف �ل�سطر �لأ

أي�س������اً يف �سيغة �سوؤ�ل. كذلك  نف�سه قد جاء �

يظه������ر �لتو�زن يف �لبي������ت �لر�بع حيث يرجع 

ول من خالل  �ل�س������طر �لثاين �إىل �ل�س������طر �لأ

ول بالنهيار يف  �نتهاء �للهاث يف �ل�س������طر �لأ

�ل�س������طر �لثاين، فالنهيار ه������و نهاية �للهاث، 

حيث يقول: 

 ل���ه���ث اخل����ي����ال ع���ل���ى م��ا���س��ت��ه��ا

وان����ه����ار ع��ن��د ����س���واره���ا امل��ذه��ب

رابعًا � خامتة: 

 لق������د ��س������تطاع نز�ر قباين يف ق�س������يدته 

عة �سغرية ل تزيد على ع�رشة  :«يد«، وهي ُمَقطَّ

أبيات، �أن ي�س������تثري �أحا�سي�س وم�ساعر لطيفة  �

أنثوية ناعمة، و�أن يوحي مب�س������اعر  ح������ول يد �

وعو�طف �أخ������رى، ولعل �أجمل م������ا متتاز به 

�لق�س������يدة هو غز�رة �ل�س������ور �حل�س������ية وما 

يقاع  تن�رشه من �إيح������اء�ت، كما متتاز برقة �لإ

لفاظ وعذوبتها، ولكن  ور�ساقته، و�س������هولة �لأ

�لق�سيدة تظل حبي�سة �حل�س، وتهمل �لتعبري 

أة وروؤيتها. كما ��ستطاع نز�ر  عن م�س������اعر �ملر�

قباين �أن يبتعث مو�سوعاً جدير�ً بالدر�س، ل 

يف �ل�س������عر فح�سب، بل يف �ل�س������عر و�لطبيعة 

أة �أولً،  و�ملجتمع و�لفل�س������فة و�حلياة، ويف �ملر�

�أل وهو �ليد.
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و�أندل�شية نز�ر قباين

 اأمامي ق�شيدتان ل�شاعرين معا�رصين، جتمع بينهما وجوه �شبه متعددة، هما 

وكل  اجلن�شية،  �شوري  منهما  وكل  �شاعر،  منهما  فكل  قباين،  ونزار  ري�شة  اأبو  عمر 

ول �شفريًا لبالده يف الربازيل ثم  منهما ا�شتغل يف ال�شلك الدبلوما�شي، فقد عينِّ الأ

مريكية  رجنتي وال�شيلي باأمريكا اجلنوبية، ويف الهند والوليات املتحدة الأ يف الأ

)1(
املتحدة.

406
ود مُّ      د. نور الدين �شَ

*

كاتب وباحث تون�شي. *
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أم������ا الثاين فق������د عمل ملحقاً بال�س������فارة  ا

ال�سورية من الهند اإىل لندن اإىل اإ�سبانيا اليوم 

أ�سياء اأخرى  م�س، وقد ت�سابها يف ا أندل�س الأ وا

منها �سهرتهما يف ال�سعر العربي احلديث، فقد 

أثََّر �س������عر كل منهما  كانا علمني من اأعالمه وا

أ�س������قط  يف احلياة الجتماعية وال�سيا�س������ية وا

ول باإحدى ق�سائده وزارة، وُحكم من اأجلها  الأ

ع������دام، وقد حدثني بنف�س������ه عن ظروف  بالإ

قولها واإن�سادها ونتائجها، وذلك عند زيارته 

اإىل تون�س يف �سهرة بال�سفارة ال�سورية بتون�س، 

وقد �س������ار ب�س������بب هذه الق�س������يدة وباأ�سباب 

آثار  اأخرى �سفرياً ل�سورية يف عدة اأقطار، وقد ا

ال�ساعر الثاين غ�سب املتزمتني بق�سيدة »خبز 

أثار غ�س������ب ال�سيا�سيني  وح�س������ي�س وقمر« ثم ا

وج������َرح م�س������اعر وكرام������ة كثري م������ن العرب 

بق�س������يدته »هوام�س على دفرت النك�سة« التي 

كتبها اإثر نك�س������ة ح������رب حزيران 1967، وقد 

ا�س������تقطب، قبل ذلك وبعده، اهتمام اجلميع 

أ�س������عاره الغزلية خا�سة حتى �سدق  بكثري من ا

فيه قول ابن ر�سيق القريواين �ساحب العمدة 

يف املتبني:)مالأ الدنيا و�سغل النا�س()2(.

وق������د التقى ه������ذان ال�س������اعران يف كثري 

خ������رى يهمنا منها مو�س������وع  �س������ياء الأ من الأ

ق�سيدتيهما التاليتني اللتني �سنحاول املقارنة 

أتها عند ظهورها اأول مرة يف  وىل قرا يبنهما: الأ

أوائل اخلم�سينيات  داب البريوتية يف ا جملة الآ

أبو ري�س������ة، ثم ظهرت يف معظم دواوينه  لعمر ا

وقد قدمها بالكلمة التالية: »كان يف رحلة اإىل 

ال�سيلي، وكانت اإىل جانبه ح�سناء اإ�سبانيولية، 

حتدث������ه عن اأجماد اأجدادها القدامى العرب، 

دون اأن تعرف جن�س������ية َمن حتدث.«)3( وهي 

بعن������وان: »يف طائرة«، وال�س������مري يف مطلعها 

يعود على الطائرة ل على احل�سناء التي كانت 

بجانب������ه فيها، وق�س������يدته عمودية على بحر 

الرمل تتكون من خم�س������ة ع�رش يبتاً، و�ساأرقم 

أبيات الق�س������يدة لأمتكن من تقدميها كاملة  ا

ث������م اأعلق على ما يحت������اج منها اإىل تعليق بعد 

ذلك:

اال بْت ت�ستْقِرُب النجم مجَ 1( وثجَ

اختياال ال��ذي��لجَ  حب  ت�سْ وت��ه��ادْت 

ت���ل���ع���ب يف غ��������ادٌة  وِح������ي������ايِل   )2

ودالال ُغ���ن���ج���ا  امل����ائ����ج  ���ْع���ره���ا  ����سجَ

�������ا، و�����س����يٌء ب��اه��ٌر يَّ رجَ ���ْل���ع���ٌة  3( طجَ

ماال ججَ ى  مجَ ُي�سْ اأْن  ���لَّ  ججَ اأج��م��اٌل؟ 

ف��اب��ت�����س��م��ْت ل��ه��ا  ��م��ُت  ف��ت��ب�����سَّ  )4

ْك�����س��اىل اأحل����اظ����ا  يفَّ  واأج������ال������ْت 

فما  ح����ادي����ثجَ  االأ وجت���اذْب���ن���ا   )5

خياال ْت  �سفَّ وال  ا  ِح�سَّ انخف�سْت 

مر�سفها م���ن  زلَّ  ح����رٍف  ك���لُّ   )6

���م���اال ����ي����بجَ مي���ي���ن���ا و����سِ ��������جَ ال����طِّ نجَ

وِمن اأن��ِت  ن  مجَ ح�سناء  يا  7(قلُت: 

وط���اال؟ ال��ُغ�����س��ُن  اأْف������رعجَ  دوٍح  اأيِّ 
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اأح�����س��ُب��ه��ا ����س���اخم���ة  �����ْت  نجَ ف�����رجَ  )8

ف�����وق اأن���������س����اِب ال����راي����ا ت��ت��ع��اىل

» 9( واأج���اب���ت: اأن���ا م��ن »اأن��دل�����سِ

����ِة ال���دن���ي���ا ���س��ه��وال وج��ب��اال ����نَّ ججَ

الدهرجَ على ���ُح  اأمْلجَ وُج���دودي،   )10

جالال جناحْيه  يطوي  ِذْك��ِره��ْم 

11( بوركْت �سحراوؤهم كم زخرْت

ب����������امُل����������روءاِت ري������اح������ًا ورم�������اال

و�سنا ��ن��اًء  ���سجَ قجَ  ال�����ررّ حملوا   )12

���ْوا م��ل��ع��بجَ ال���غ���رب ِن�����س��اال وت���خ���طرّ

اآث���اره���ْم 13( ف��ن��م��ا امل��ج��د ع��ل��ى 

ى، ب��ع��دم��ا زال�����وا، ال����زواال وحت�����دَّ

ْب ْومي فاْنت�سِ يُد قجَ الء ال�سِّ 14( هوؤ

اإْن جت��ْد اأك��رمجَ م��ْن قومي رج��اال!

P  P  P

15( اأطرقجَ القلُب، وغامْت اأعُيني

اال! ���وؤ اه�����ا، وجت���اه���ل���ُت ال�������سُّ ب�����ُروؤجَ

1953

اأما الق�س������يدة الثانية لن������زار قباين فقد 

أوائل ال�س������تينيات، اأي بعد حوايل  أته������ا يف ا قرا

أبو ري�سة، وقد  ع�رش �سنوات من ن�رش ق�سيدة ا

كتبها عندما كان يعمل يف ال�سلك الدبلوما�سي 

بال�سفارة ال�سورية يف مدريد عا�سمة ا�سبانيا، 

ول مرة يف جملة »املعرفة« ال�سورية  وظهرت لأ

وىل لتون�س  بعنوان »غرناطة« وقبيل زيارته الأ

�سنة 1963، ولعلها كانت �سبباً يف الدعوة اإىل 

أداء تل������ك الزيارة، ومبج������رد اطالعي عليها  ا

راأيت اأن مو�سوعها م�ستوحى ا�ستيحاًء كاماًل 

نف������ة الذكر،  أبو ري�س������ة الآ من ق�س������يدة عمر ا

م  وىل قد قدَّ واإذا كان �س������احب الق�س������يدة الأ

لق�سيدته تقدمياً نرثياً، عّرفنا فيه باأن لقاءه 

�س������بانية كان يف الطائرة  بتل������ك احل�س������ناء الإ

أثناء �س������فره اإىل ال�سيلي، فاإن نزار قباين قدم  ا

فنا فيه باأن لقاءه  لق�سيدته تقدمياً �سعرياً عرَّ

�سبانية كان يف مدخل »ق�رش  بتلك احل�سناء الإ

أثناء جتوالهما فيه اعتزت باأجماد  احلمراء«، وا

أبو  اأجدادها العرب، كما اعتزت �ساحبة عمر ا

ري�س������ة باأجدادها العرب وافتخرت مبا خلفوا 

آثار باقي������ة بقاء الزمان، وهي ق�س������يدة  م������ن ا

عمودية تتكون من واح������د وع�رشين بيتاً على 

)4(
البحر الكامل بعنوان »غرناطة«

ا ( يف مدخل »احلمراء« كان لقاوؤنا

���ْق���ي���ا ب���ال م��ي��ع��اد! م���ا اأج���م���ل ال���لُّ

ريهما 2( عينان �سوداوان.. يف حججَ

ب����ع����اُد ِم����ن اأب����ع����اِد.. ت���ت���وال���ُد االأ

ْلُتها �ساءجَ اإ�سبانيٌة؟  اأن���ت  ه��ل   )3

م��ي��الدي غ���رن���اط���ٍة  ق���ال���ت: ويف 

ْت قروٌن �سبعة 4( غرناطة! و�سحجَ

��ْي��ِن��كجَ ال��ع��ي��ن��ن.. ب��ع��د رق���اِد يف تجَ

����ٌة.. راي��اُت��ه��ا م��رف��وع��ٌة  5( واأم����يرّ

وج���ي���اُده���ا م��و���س��ول��ٌة ب��ج��ي��اِد..



�أندل�شية عمر �أبو ري�شة

409 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

6( ما اأغرب التاريخجَ كيف اأعادين

اأح��ف��ادي م��ن   .. ���س��م��راءجَ حلفيدٍة 

ُه خاللجَ راأي��ُت  دم�سقٌي..  وج��ٌه   )7

�سعاِد .. وج��ي��دجَ  ب��ل��ق��ي�����سِ اأج���ف���انجَ 

8( وراأيُت منزالنا القدمي.. وحجرًة

�������دُّ و����س���ادي ُ �������ي تجَ ك���ان���ت ب���ه���ا اأمرّ

عْت بنجومها 9( واليا�سمينة، ُر�سِّ

ن�����س��اِد.. االإ ة  الذهبيرّ  » ةجَ ��ْح��رجَ و»ال��بجَ

P  P  P

ها 10( ودم�سُق اأين تكوُن؟ قلُت: ترْينجَ

���س��واِد.. نهرجَ  امُلن�ساِب  ��ْع��ِرِك  ���سجَ يف 

، يف الثغر الذي 11( يف وجهِك العربيِّ

م����ازال خْم��ت��زن��ا ���س��م��و���سجَ ب��الدي

12( يف طيب »جناِت العريف« ومائها

اِد.. برّ ، يف الريحان، يف الكجَ لِّ يف الفرّ

P  P  P

ْعُر يلهُث خلفها 13( �سارت معي وال�سَّ

ح�����س��اِد.. ب��غ��ر  ُت���ِرك���ْت  ك�سنابل 

ُق الُقرُط الطويُل بجيدها 14( يتاألرّ

��ِة امل���ي���الِد.. ��ي��لجَ ��م��وع ب��لجَ ِم��ث��ل ال�����سُّ

15( وم�سيُت مثل الطفل خلف دليلتي

������ْوُم رم�����اِد.. وورائ�������يجَ ال���ت���اري���ُخ كجَ

ْب�سها 16( الزخرفاُت اأكاد اأ�سمع نجَ

والزرك�ساُت على ال�سقوف تنادي

 17( قالْت: »هنا احلمراُء مُد جدودنا

اأم���ادي!« جدرانها  على  ف��اق��راأ 

18( اأماُدها!؟  وم�سحُت جرحًا نازفا

ادي ب��ف��وؤ ثانيا  ج��رح��ًا  وم�سحُت 

19( يا ليت وارثتي اجلميلة اأدركْت

اأج������دادي..! ال��ذي��ن ع��ن��ْت��ُه��ُم  اأن 

P  P  P

عتها 20( عانقُت فيها عندما ودَّ

��ى )ط����ارقجَ ب��ن زي���اِد( ��مَّ رج��ال ُي�����سجَ

بعد تقدمي الق�س������يدتني ال�سابقتني لعمر 

أبو ري�س������ة ونزار قباين نالحظ اأن �س������احب  ا

ندل�س �سهولً  وىل تََغنَّى بطبيعة الأ الق�سيدة الأ

أنه  وجبال، وهذه لي�س������ت من �س������نع العرب وا

ل ميك������ن اأن يق������رَّ اأحد بف�س������ل العرب فيها، 

بينم������ا تغنى �س������احب الق�س������يدة الثانية مبا 

خلفه العرب من بناء وزخارف بقيت و�ستبقى 

م������دى الزمان بع�س������ها يحمل ذلك ال�س������عار 

اخلال������د: )ول غال������ب اإل اهلل(، كما نالحظ 

ول جتاهل يف نهاية ق�سيدته  أن ال�س������اعر الأ ا

أنها ل  �سوؤال �ساحبته عن اأ�سوله التي تعتقد ا

ميكن اأن تفوق اأ�سولها العربية، خجاًل من اأن 

أنه من القوم الذين �سيعوا تلك الأجماد،  تعلم ا

اأما �ساحب الق�س������يدة الثانية فقد متنى، يف 

ختامها اأن تع������رف رفيقته اأن الذين افتخرت 

�س������بانية ه������م اأجداده، ومل  به������م تلك الفتاة الإ

اأج������د لهذا التمني مربراً، فاملقام ل يقت�س������ي 

أينا يف نهاية ق�س������يدة  اإعالمه������ا بذلك، كما را
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أبو ري�س������ة، وقد كان يف اإمكان �س������احب  عمر ا

ق�س������يدة غرناط������ة اأن يُعلمها مب������ا متنى اأن 

تعلمه، لذلك ل موجب لهذا التمني، وقد ختم 

أو  هذه الق�س������يدة ببيت بارد �س������اقته القافية ا

�س������ح الروي املنا�سب لروي الق�سيدة،  على الأ

ندل�س فاإذا به يعانق يف تلك  وهو ا�سم فاحت الأ

ى )طارق بن  الفتاة، عندما ودعها، رجاًل ي�سمَّ

زياد( وهذه املعانقة �ساذة وغري طبيعية وغري 

منا�سبة البتة للمقام.

بيات تعليقات على بع�س االأ

أبي������ات الق�س������يدتني لأمتكن من  رقم������ت ا

الع������ودة اإىل التعلي������ق عليهما بع������د تقدميهما 

أف�س������د عل������ى القارئ متعة  كاملت������ني، دون اأن ا

ن اإىل  قراءتهم������ا بالتعليق املبا�������رش، واأعود الآ

أوؤمن بقول بع�سهم:  التعليق عليهما، ورغم اأين ا

« فاإين �ساأحك  »ال�سعر كالورد يُ�س������مُّ ول يُحكُّ

بع�س ورود هاتني الباقتني من ال�س������عر لعلي 

اأخ������رج منهما بع�س الرحيق واإن كان ذلك قد 

يوؤدي اإىل اإذبالها.

أبو ري�سة  - يف البيت رقم 2من ق�س������يدة ا

قال: »تلعب يف �س������عرها« وهو يريد اأن يقول: 

تلعب ب�س������عرها لكن الوزن ا�سطره اإىل اإبدال 

حرف اجل������ر عماًل بقول بع�س������هم: »حروف 

اجلر تنوب عن بع�سها« ولو قال:

وح�����ي�����ايل غ���������ادة ق�����د اأر�����س����ل����ت

ودالال غ��ن��ج��ًا  امل����ائ����ججَ  ه���ا  ����س���ْع���رجَ

ملا احتاج اإىل اإبدال حرف جر بحرف اآخر 

أِحبُّ  للوزن، مع اعتذاري لروح ال�ساعر الذي ا

�سعره و�سياغاته الرائعة غالباً.

أذك������ر اأين �س������معت اأحده������م  وباملنا�س������بة ا

ي�ستعمل حرف جر نيابة عن حرف جر اآخر، 

وملا مل ير يف ذلك �سريا قلت له كائدا: »ل يهم 

فاإن حروف اجلر تنوب على بع�س������ها« فقال 

يل م�س������وبا: بل يقال: حروف اجلر تنوب عن 

بع�س������ها. فقلت له: اإذن كيف نّوبت حرفاً عن 

حرف؟ وفعل )لع������ب( يتعدى بالباء دون غريه 

فعال املتعدية بحرف  كما جاء يف )معج������م الأ

حمدي( طبع1  ملو�سى ابن حممد بن امللياين الأ

دار العلم للماليني 1979.مادة )لعب(.

ويف البيت رقم5 وقع تدوير )وهو ا�سرتاك 

لفظ يف ال�سدر والعجز( وهو ي�ستح�سن غالباً 

يف البحر اخلفي������ف اأما يف الرمل فاإنه ثقيل، 

ول������و جتنبه يف هذا البيت ل������كان الوزن اأخف 

هكذا مثاًل:

ح������ادي������ث ف��م��ا )وجت����اذب����ن����ا االأ

��ْت م��ق��اال( ��ًا وال ���س��فَّ ن��زل��ت ح�����سرّ

ن املدح بنفي  أو )..فما هبطت ح�سا..( ولأ ا

ال�س������لبيات يُعد عيباً –اإذ يوجد فرق كبري بني 

قولنا: فالن ذكي وبني قولنا فالن لي�س غبياً- 



�أندل�شية عمر �أبو ري�شة

411 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

فاإين اأف�س������ل اأن يكون ذلك البيت على النحو 

التايل مثاًل ليك������ون اأوفق من حيث املعنى ول 

اأق�سد املبنى:

ح������ادي������ث ال��ت��ي وجت����اذب����ن����ا االأ

���ق���ت ف���ي���ه���ا خ����ي����اال وم���ق���اال ح���لرّ

أم������ا ق�س������يدة ن������زار قباين فل������ي حولها  ا

جمموعة مالحظات:

أنه ا�س������تعمل يف البيت رقم2  - نالح������ظ ا

قوله يف حَجريهما بفتح اجليم ومعنى احلْجر 

يف اللغة، بت�سكني اجليم: ما دار بالعني، وقد 

ا�سطره الوزن اإىل حتريك اجليم فتحريك تاء 

أو ت�سكينها �سواء، ويُف�سل ا�ستعمال  متفاعلن ا

املحجر بك�������رش امليم وفتحها: واجلمع حماجر 

لتجنب ا�ستباه احلَجر بال�سخر.

ول مرة على  أننا عند اطالعنا لأ - نالحظ ا

ق�سيدة غرناطة يف جملة املعرفة ال�سورية كان 

البيت رقم3 هكذا:

ْل��ُت��ه��ا ���ٌة؟ ���س��اءجَ ه���ل اأن�����ِت اإ����س���ب���ان���يرّ

ق���ال���ت: ب��ل��ى غ��رن��اط��ة م��ي��الدي

 وقد جتاذبت احلديث حوله مع ال�س������اعر 

التون�س������ي جعفر ماجد وقلت له: كلمة »بلى« 

هنا م�س������تعملة باملعن������ى ال�س������ائع يف اللهجة 

ال�س������امية اأي »نعم« وهذه ال�سياغة �سعيفة، 

ول ميك������ن اأن تاأتي بلى اإل بعد �س������وؤال منفي 

أل�س������ُت بربكم قالوا: بلى( ولو  كقوله تعاىل: )ا

ن معن������ى جوابهم: »نعم  قال������وا: نعم لكفروا لأ

أنهم يوافقون على  ل�س������ت بربنا« ومعنى بل������ى ا

ال�سوؤال املنفي، ولو قال:

ْل��ُت��ه��ا ���ٌة؟ ���س��اءجَ ه���ل اأن�����ِت اإ����س���ب���ان���يرّ

م��ي��الدي غ���رن���اط���ة  ق���ال���ت: ويف 

أنها  نها تثب������ت ا أوف������ق واأف�س������ح، لأ لكان ا

أنها مولودة يف  اإ�س������بانية وت�س������يف اإىل ذلك ا

غرناطة، وقد دعت وزارة الثقافة التون�س������ية 

نزار قباين الذي كان يعمل يف �س������فارة �سورية 

م�سيات  باإ�سبانية اإثر ن�رش تلك الق�سيدة، ويف الأ

أ ذلك البيت  ال�س������عرية التي اأقامها بتون�س قرا

يف اجلمه������ور الغفري كما ن�������رشه اأول مرة، ثم 

ذاعة التون�سية ثالث حلقات  �س������جلنا معه بالإ

من برنامج »زيارة خاطفة« مب�ساركة ال�سعراء 

جعفر ماجد وعبد العزيز قا�سم وزبيدة ب�سري 

واملرح������وم عبد املجيد بن جدو معد الربنامج 

أ نزار ذلك  وكاتب ه������ذا املقال، وعندما ق������را

البيت، كما ن�رشه يف جملة املعرفة ال�س������ورية، 

ول واقرتح عليه اأن يغري  ا�س������توقفه ال�ساعر الأ

نف الذكر،  تلك الكلمة على �س������وء ال�رشح الآ

فرف�سه رف�ساً باتاً ولكنه اأ�سلحه عندما ن�رش 

الق�س������يدة يف ديوان »الر�سم بالكلمات« على 

النحو الذي ذكرناه

أ�س������ار ن������زار اإىل اأن  - يف البي������ت رقم 4 ا

ندل�س قروناً �س������بعة فقط،  أقاموا بالأ العرب ا
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وقد ا�س������طره الوزن اإىل التن������ازل عّما يناهز 

قرناً �سم�سياً كاماًل من بقاء العرب فيها، فقد 

فت������ح طارق بن زياد القائ������د الرببري املغربي 

ندل�س حوايل �سنة 93 للهجرة، 710م وخرج  الأ

منه������ا اآخر ملوك العرب حمم������د الثاين ع�رش 

�سنة1492م وهكذا نرى اأن العرب قد بقوا يف 

ندل�س، اأكرث من ثمانية قرون قمرية بقليل  الأ

واأقل من ثمانية قرون �سم�سية بقليل.

يف البي������ت رقم8 ا�س������تعمل كلمة الو�س������اد 

أو املتكاأ مبعنى الفرا�س  أو املخدة ا وهي الو�سادة ا

لت�سديد القافية والروي..

- يف البيت رقم 9 ا�س������تعمل كلمة البحرة 

مبعنى الربكة وه������ي غري مفهومة يف كثري من 

قطار العربية واملغربية خا�س������ة، وهذا ما  الأ

جعل������ه يغريها فيما بعد ب� »الربكة« كما ن�رشت 

يف معجم البابطني لل�سعراء العرب املعا�رشين 

جملد 5�س 78.

أنه قال لها  - م������ن البيتني11/10 نفه������م ا

أنا من دم�س������ق، لذلك �س������األته: عن  قبلهم������ا: ا

مكان وجود دم�س������ق، فاأجابها جواباً دل على 

اأنت عربية اإذ قال لها عربية مثلي واأن وجهك 

مازال خمتزناً ال�سمرة التي  ت�سببت فيها �سم�س 

بالدي العربي������ة، وهذا الت�رشيح عن اأ�س������له 

العربي يتنافى مع ما جاء يف نهاية ق�س������يدته 

يف البيتني 21/20 فلنتاأمل هذا احلوار:

اأين تكون؟ قلُت: ترينها ودم�سق 

���ْع���رِك امل��ن�����س��اب ن��ه��رجَ ���س��واِد يف ����سجَ

يف وجهك العربي، يف الثغر الذي

��ت��زن��ا ���س��م��و���س ب��الدي م����ازال خُمْ

واإذا تاأملنا البيت املوايل على �سوء معنى 

البيتني ال�سابقني:

اأدرك��ْت اجلميلة  وارث��ت��ي  ليت  يا 

اأج������دادي..! ال��ذي��ن ع��ن��ْت��ُه��ُم  اأن 

اأح�س�س������نا به وكاأنه يري������د اأن يقول: لقد 

�رشح������ت لها باأ�س������لي العربي، وب������اأن وجهها 

�سل مثلي، ولكنها »مل  أنها عربية الأ يدل على ا

أين  تدرك« ما قلت لها، ومل تعرف دم�س������ق ول ا

أنها اعتزت بانت�س������ابها اإىل العرب  توجد رغم ا

ندل�س. الذين بنوا اأجماد الأ

- يف البيت رقم 12 ا�س������تعمل كلمة الكّباد 

ت������رجُّ ويق������ال له ال������رتجن، وهو  ومعناه������ا: الأ

م������ن كالم العام������ة يف لبنان، وهو �س������جر من 

جن�س الليم������ون، كما جاء يف املنجد، و»جنات 

ن  العريف« ما زالت ت�سمى بهذا ال�سم اإىل الآ

ينطق اإ�سباين.

- يف البيت رقم 17 وقع تغيري كلمة »جمد« 

بكلمة »زهو« كم������ا ن�رشت يف معجم البابطني 

آنفاً. املذكور ا

- تعليق������اً عل������ى البيت������ني 21/20 كتبت 

على الن�س������خة التي اأملكها من ديوان »الر�سم 

بالكلم������ات« لنزار قباين ه������ذه اخلامتة التي 
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أن�سب للمقام، وهي خا�سة بي، وقد  أنها ا راأيت ا

يراها البع�س منا�س������بة، ورمبا يراها البع�س 

أود اأن اأعلم القارئ  تدخ������اًل يف ملك الغ������ري، وا

أنني كثرياً م������ا اأعلق على الكتب التي  الكرمي ا

أو نرثية من هذا النوع  اأملكها تعاليق �س������عرية ا

ول ميك������ن اأن اأكون به������ذا العمل متدخاًل يف 

ملك الغري، فقد لحظت اأن خامتة الق�سيدة 

غري منا�س������بة ملعنى الق�سيدة، اإذ مل اأجد مربراً 

لهذا التمني، لذلك حولت يف ن�س������ختي �سدر 

البيت رقم 20 و�سريته على النحو التايل:

درْت  وارث��ت��ي  اأن  ل��و  خْجلتي  وا 

اأج�������دادي! ع��ن��ْت��ه��ُم  ال���ذي���ن  اأن 

ث������م خط������ر يل اأن اأغري البيت������ني 21/20 

تغيرياً جذرياً يف هذا الجتاه الذي يتما�س������ى 

مع خامتة ق�س������يدة »يف طائرة« التي حاكاها 

نزار قباين لتن�سجم اخلامتة مع املعنى النبيل 

أبو ري�سة �ساحب الفكرة  الذي ذهب اإليه عمر ا

�سا�سية الطريفة: الأ

اأدرك��ْت( وارثتي اجلميلة  اأنَّ  )لو 

اأج������دادي.. ��ن��ْت��ه��ُم  عجَ ال���ذي���ن  اأنَّ 

)مل�ست تقول بح�رة: يا �ساحبي

ح��ق��اِد( ب��االأ ال��ف��ردو���سجَ  �سيعتُم 

ع��ْت  ودَّ ك��اأْن قد  وم�سْت تودعني 

رج��اًل ُيخالُف )ط��ارقجَ بن زي��اِد(

مع العتذار عن ه������ذا الت�رشف اخلا�س 

برهن به على عدم  أن�رشه هن������ا اإل لأ ال������ذي مل ا

توفيق اخلامتة »العقيمة« التي اختارها نزار 

أبو  قباين لق�س������يدته، فهي دون خامتة عمر ا

ري�سة ذات الدللة »العميقة«.

1- ملزيـــد الطـــالع علـــى ما يتعلـــق بال�شاعر عمر 

اأبـــو ري�شة انظر ترجمتـــه يف )معجم ال�شعراء 

من الع�رص اجلاهلي حتى �شنة 2002م لكامل 

�شلمـــان اجلبـــوري جملـــد 4�ـــص �ـــص 91/90 

من�شـــورات حممـــد علـــي بي�شـــون/ دار الكتب 

العلميـــة  1424هــــ 2002م وفيـــه م�شادر كثرية 

لرتجمتـــه، وانظـــر الثنينيـــة - النا�رص ال�شيخ 

عبـــد املق�شود خوجه بجـــدة يف احلفل الذي 

�شبوعية  اأقامـــه لتكرميه املن�شور يف ندوتـــه الأ

1403هــــ  وىل  الأ ج1ال�شنـــة  الثنـــي  يـــوم 

1982 -1983م رقـــم 13 يف 1403/7/12هــــ �ص 

�ـــص472/435 وانظـــر �شورًا مـــن ذلك احلفل 

�ص �ـــص 521/520/518. وانظر جمله املعرفة 

)التـــي ت�شدرهـــا وزارة الثقافة يف اجلمهورية 

العـــدد 490 متـــوز 2004م  ال�شوريـــة  العربيـــة 

ديبـــة �شعاد  �ـــص �ـــص 243/240 حـــوار مـــع الأ

مكربـــل اأرملـــة ال�شاعـــر الكبري عمـــر اأبو ري�شه 

اأجـــراه معها كمال فـــوزي ال�رصابي وقد اأ�شارت 

اأرملـــة اأبو ري�شة يف هذا احلوار اإىل تكرميه يف 

ال�شعودية بنف�ص العدد 242.

هوام�ش ومراجع
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)وقـــد ذكر يل عمر اأبو ري�شـــة - يف بداية لقائي به 

يف بداية �شهـــرة بال�شفارة ال�شورية بتون�ص مع 

نخبـــة من املثقفـــي من يبنهم عبـــد الوهاب 

البياتـــي - خـــربًا غريبـــًا وهـــو اأنـــه كان ذلـــك 

اليوم يف مدينـــة بنزرت واأنه قابل فيها جدته 

م)؟!( ثم دار يف ذلك اللقاء حديث يحتاج  لالأ

اإىل مزيد من التف�شيل.(

البابطـــي  »معجـــم  يف  نـــزار  ترجمـــة  انظـــر   -2

لل�شعـــراء العرب املعا�رصيـــن« جملد 5 �ص 78 

وانظـــر )معجم ال�شعراء من الع�رص اجلاهلي 

حتـــى �شنـــة 2002م لكامـــل �شلمـــان اجلبـــوري 

جملد 6 �ص �ص 31/30 من�شورات حممد علي 

بي�شـــون /دار الكتب العلميـــة 1424هـ 2002م 

وفيه م�شادر اأخرى لرتجمته.

3- نقلنـــا ق�شيـــدة يف طائـــرة من ديـــوان عمر اأبو 

ول دار العودة بريوت 1988 �ص  ري�شة املجلد الأ

.92/89

4- نقلنـــا ق�شيدة غرناطـــة لنزار قباين من ديوان 

الر�شم بالكلمات �ص �ص 185/181.

P  P  P

* تعليـــق خا�ص: انظر ترجمة �شاحب هذا املقال 

يف معجـــم ال�شعـــراء املذكور جملـــد 5 �ص �ص 

.63/62

ويف عـــدد خا�ص بامللحق الثقـــايف جلريدة البعث 

اأعده روحي الفي�شل.

ويف معجم البابطي مج 5�ص �ص 111/110.

ويف الثنينيـــة رقم 273 التـــي اأقامها �شاحبها يف 

1425/03/06هـ 2004/04/26م ون�رصت يف مج 

21 �ص �ص 747/727 ويف �ص769 �شاألني املهند 

با�شا: »ما راأيكم يف �شعر نزار قباين؟ فاأجبته:« 

�شتاذ نزار قبـــاين �شاعر، ويخطئ من يقول  الأ

فيـــه كلمة �شوء، فقـــد كان �شاعـــر اجليل، كما 

كان املتنبـــي �شاعـــر اجليـــل املا�شـــي، لـــه لغته 

ال�شعرية واأ�شلوب �شعري متفرد«.

يف  بتون�ـــص  ال�شعـــر  بيـــت  يف  واألقيـــت حما�ـــرصة 

اأربعينيته حتدثت فيها عن ذكرياتي وخا�شة 

ما يتعلق بزياراته اإىل تون�ص.

اأما ال�شاعر عمر اأبو ري�شه فاأعتربه من كبار �شعراء 

اجليـــل احلا�رص، وقـــد قلت ذلـــك يف اأكرث من 

منا�شبة.
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مع نزار قباين يف القريوان 1995
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مالمح اأخرى لنزار قباين

زمن م�شى على نزار قباين ذلك العائد اإىل عطر ال�شام واإىل يا�شمني دم�شِق، 

اأُمُه التي ا�شتاق اإىل دفء ح�شِنها بعد غياب طال وا�شتطال فاأخَذته من براثن املوت 

روُحه  بقيت  بينما  بدي  الأ متكئها  �رسير  على  لينام  رحمها  داخل  َج�َشده  ومددت 

حتوم مع ق�شائده يف غري مكان موؤكدة لنا ما قاله نزار قباين عن نف�شه باأنه رجل ل 

ُيريح ول ي�شرتيح وهو احلال الذي كان عليه مع َمْن حولِه منذ بداية املرحلة اإىل 

ختامها فقد احتّجوا لبوحه مبا قالته له ال�شمراء يف اأول اإ�شداراته عام /1944/ 

ورف�شوا ال�شالة على جثمانه عندما دقت �شاعة رحيله عن دنيانا.. 

416
 اأحمد ح�شني حميدان 

*

باحث واأديب من �شورية.

العمل الفني: الفنان الراحل وليد قار�شلي

*
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وبني هذه وتلك اأكد نزار بعد اإ�صداره ما يربو 

عن خم�������س وثالثني جمموعًة �ص������عريًة باأنهم 

اتهموه بامل�صاهمة يف خالعة اجليل ويف هزمية 

اخلام�س من يونيو- حزيران /1967/ وقالوا 

.. فمن 
)1(

عنه: نرج�صي مغرور.. وقالوا وقالوا

هو نزار قباين؟

خر غري ذاك الذي  من ه������و نزار قباين الآ

أيناه يف خارطة �صعرنا العربي املعا�رص وهو  را

مي������الأ �ُص������ُحَفنا وجمالِتنا و�صا�ص������ات التلفزة 

لدينا.. من هو نزار قباين قبل اأن يقيم الدنيا 

ول يقعده������ا بق�ص������ائد »قالت يل ال�ص������مراء 

وطفولة نهد« وقبل اأن يقيم عر�ص������اً للق�صيدة 

ت�ص������د كرمى لعينيه  يَُزفُّ معها اإىل جمهور ُمْ

ولعيون كلماته!..

اإن معرفتن������ا بذاك الن������زار املحجوب عنا 

أو  يو�ص������ح اأمامنا كامل �ص������ورة ن������زار قباين ا

جزاء الهاّمة منها التي ت�صيء جانباً معّتماً  الأ

من �صخ�ص������يته احلا�������رصة الغائب������ة والالفتة 

أي�صاً..  واملثرية ا

نزار قب���اين.. الطفول���ة واأناه���ا املركزية 

ال�صغرية..

يقول نزار قباين يف حوار اأُجري معه باأن 

الطفولة اأُوىل مفاتيح �صخ�صيته ويذهب علم 

أنه خالل مرحلة الطفولة  النف�س الرتبوي اإىل ا

أ ال�صفات ال�ص������لوكية املوروثة يف الظهور  تبدا

ومن ثم ال�ص������فات ال�صلوكية املكت�صبة لي�صكال 

ن�ص������انية وللتعرف  معاً �ص������مات ال�صخ�صية الإ

على حال هذه ال�صفات يف طفولة نزار قباين 

ومدى عالقتها ب�صخ�ص������يته لن نذهب بعيداً 

ع������ن نزار الذي يك�ص������ف يف �ص������ريته عن ذلك 

بقوله: 

ربع.. كنت  أنا البن الثاين بني اأخوتي الأ »ا

مدلل اأمي التي اأر�صعتني حتى �صن ال�صابعة.. 

�صياء  وكنت طفاًل م�ص������اغباً ل اأُحب اأن اأرى الأ

ألقيت نف�ص������ي  ثابتة.. اأحرقت نف�ص������ي مرة.. ا

م������ن طابقنا م������رة.. ق�ص�ص������ت طربو�س اأبي 

حمر.. ك�رصت ظهر ال�ص������لحفاة ال�ص������غرية  الأ

)2(
ملعرفة ال�رص..«

أت������ي مبثابة  اإن ه������ذا العر�������س النزاري يا

نا  اعرتافات ملمار�ص������ة واأفعال كان������ت تتم بالأ

التمركزي������ة ال�ص������غرية امل�ص������ماة ا�ص������طالحاً 

يغو�ص������نرتية ولعل ال�ص������وؤال ال������ذي يفر�س  بالأ

نف�ص������ه ول يحتمل التاأجي������ل هنا هو: هل ثمة 

نا  أو امتداد بني ما قامت به هذه »الأ عالق������ة ا

أن������ا نزار  ال�ص������غرية لن������زار« وم������ا قامت به »ا

أثارت  الكبرية« لحقاً من مواقف ون�ص������اطات ا

و�ص������اط  وما زال������ت تثري جدلً وا�ص������عاً يف الأ

ال�ص������عرية وغري ال�صعرية مبعنى اآخر: هل غّب 

ن������زار قباين الكبري عن دواف������ع ورغبات نزار 

أم اأن نزار ال�ص������غري –الطفل  قباين ال�ص������غري ا

الدم�ص������قي املدلل- عّب بوقت مبّكر عن نزار 

قباين الكب������ري- املراهق املتمرد على القوانني 

الجتماعي������ة، والرجل ال�ص������اعر اخلارج على 

أع������راف م�ص������مون الق�ص������يدة العربية وعلى  ا
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تقاليد لغتها ال�صعرية..

ن���ا  ن���زار قب���اين.. املراهق���ة املتم���ردة والأ

الجتماعية الذكورية امل�صادة..

عندما اأ�ص������در نزار قب������اين ابن الع�رصين 

وىل »قالت يل  عام������اً جمموعت������ه ال�ص������عرية الأ

ال�ص������مراء« قامت القيامة من حوله فما الذي 

مر يعتب  ح������دث؟!.. اإن ما ح������دث يف واقع الأ

أيام زمان ويَُعدُّ  امت������داداً ملا قام به نزار قباين ا

امت������داداً ل�ص������غبه الذي مررن������ا عليه يف بيت 

أنه مت بعد �ص������دور ق�صائد جمموعته  اأهله اإّل ا

وىل ب�ص������ورة اأخرى.. فنزار قباين ال�صغري  الأ

حمر وك�رص  ال������ذي ق�سَّ طربو�������س وال������ده الأ

ظهر �ص������لحفاة البيت ملعرفة ال�رص تطاول يف 

مراهقته وق�س طربو�������س العادات والتقاليد 

الجتماعية وك�رص ب�ص������وت جمموعتيه »قالت 

يل ال�صمراء وطفولة نهد« ظهر �صلحفاة الهم�س 

حاديث العربية  أ�������رصار الأ العربي و�ص������ندوق ا

وهدم اجلدار عن خمبوء كالمهم فا�ّص������اً عنه 

ال�ص������رت مبراهق������ة متمردة فنال������ه الرجم من 

املجتم������ع الذكوري ومن رجاله الذين ف�ص������ح 

أة اإىل  اأ�صواتهم و�صاق فاكهة اأحاديثهم عن املرا

أبيه تاجر  أه اأ�صدقاء ا �صاحة العلن.. هذا ما بدا

ال�ص������كاكر واحللويات الدم�صقي توفيق قباين 

وه������ذا ما كان منهم وهم يعلنون اعرتا�ص������هم 

على فحوى ما كتبه ن������زار يف باكورته »قالت 

يل ال�صمراء«وحني �ص������اق باملجتمع الدم�صقي 

و�ص������اق املجتمع الدم�صقي به �صافر اإىل م�رص 

أبو خليل القباين الذي لقي من اأهايل  كج������ده ا
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أ�صد واأق�صى مما  دم�ص������ق مناه�صة رمبا كانت ا

لقي������ه هو، وهن������اك يف القاهرة اأ�ص������در نزار 

جمموعته الثانية »طفولة نهد« التي علَّق على 

�ص������يغ وفحوى جملتها ال�صعرية وقتئٍذ الناقد 

أنور املع������داوي قائاًل: »ما �ص������معنا مثل هذا  ا

ويب������دو باجلزم اأن هذا 
 )3(

ال������كالم من قبل..«

أ�صعد كثرياً  الراأي الذي اأف�صح عنه املعداوي ا

أ�صعد معه نزار  ال�صاعر ال�ص������اب نزار قباين وا

قباين ال�صغري ذاك املدلل القابع بداخله الذي 

كان يكب معه باأنا نرج�ص������ية مت�صخمة اأعلن 

ن������زار قباين من خاللها ذات يوم باأنه حلم اأن 

مة  مة فتعدد حتى اأ�صبحت الأ يكون �صاعر الأ

أن������ه يكره اأن يكون  كله������ا نزار قباين.. وذكر با

أية م�ص������األة وكتب ر�ص������الة  أو الثالث يف ا الثاين ا

اإىل اأحد اأ�ص������دقائه يقول له فيها: »منذ قالت 

لقاء  أنا اأخطط لإ يل ال�صمراء عام /1944/ وا

القب�������س على /200/ مليون عربي بال�ص������عر 

وحده.. باحلب وحده.. بالكلمة احل�ص������ارية 

وحدها.. ولقد حققت حلمي الطفويل بكامله 

ودخل������ت بيوت العرب بال ا�ص������تئذان من املاء 

ولدهم احللوى بالع�ص������ل  اإىل املاء.. وحملت لأ

والق�ص������طة لذلك لن ياأخ������ذ اأي هلفوت مني 

.
)4(

�صيئاً بعد اليوم..!.. «

ن���زار  امل���راأة..  ن���زار  قب���اين..  ن���زار 

املتناق�صات..

رغم ما تناوله نزار قباين من مو�صوعات 

برز وبقي ال�صمة  أة بقي الأ اإّل اأن مو�ص������وع املرا

الغالب������ة على جمم������ل كتاباته وق�ص������ائده ومّت 

أة كما مت و�صفه ب�صاعر  و�ص������فه ب�ص������اعر املرا

احلب وقبل التطرق اإىل ما ذهب اإليه يف هذا 

اجلانب لنا اأن نت�ص������اءل ع������ن الذي اأخذ نزار 

خرى اإىل �صواطئ  قباين من بحر ق�ص������ايانا الأ

أة وجعله يلتقط لها �صوراً تنفذ اإىل خمبوء  املرا

اجل�صد.. اأهي مراهقة ابن الع�رصين املتّيم مبا 

قالته له ال�ص������مراء منذ عام /1944/ واملفعم 

بحيوية ال�ص������باب التي بقيت نَبتها يف معظم 

أم اأن  أة، ا ق�صائد نزار املوجه خطابها اإىل املرا

أة  أة من املرا ب�رص بجمال امل������را الرجل ه������و الأ

نها ل تدرك من بنات جن�ص������ها اإل  نف�ص������ها لأ

ظاهر ال�ص������فة كما يق������ول اجلاحظ يف كتاب 

أة التي  .. لنا اأن نت�صاءل عن هذه املرا
)5(

الن�صاء

اأعطاها نزار �صلعاً منه مرفقاً بيا�صمني دم�صق 

وبعبق الق�ص������يدة هل كتبه������ا حقاً عب اأوراقه 

ال�ص������عرية اأم كتب نف�صه فيها ومن خاللها؟!.. 

أّثرت بن������زار قباين قبل اأن يوؤثّر هو  أة ا اإن املرا

أنها اأ�صابته اإ�صابات بالغة من خالل  بها كما ا

وىل –ابنة عمه م������ن عائلة اآقبيق-  زوجته الأ

التي ا�ص������تولت على عر�س قلبه ثم راحت تلّح 

على الطالق منه ل�ص������دة غريتها من معجباته 

الالئي اأف�صدن عليها حياتها الزوجية ثم جاء 

رحيل زوجت������ه الثانية »بلقي�������س« ليقلب عليه 

كيانه بعدما ق�ص������ت بحادث تفجري ال�ص������فارة 

العراقي������ة التي كانت تعمل بها يف بريوت وهو 

ما حف������ر عميقاً يف قلب ن������زار قباين وجعله 
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يجل�س طوي������اًل حتت اأمطار احل������زن.. وقبل 

أة اأخرى. دفعت  زوجت������ه هذه وتلك ثمة ام������را

أبواب الق�صيدة على م�رصاعيه  بنزار اإىل فتح ا

م التي دّللته واأر�ص������عته حتى  أة.. اإنها الأ للمرا

بلوغه ال�ص������ابعة من عمره فمه������دت الطريق 

أناه« الرنج�صية اإىل حد ما عادت  لت�ص������خيم »ا

ن������ا الجتماعي������ة الذكورية العليا  تاأبه به بالأ

فتجاوز نزار عاداتها واأعرافها وكتب ق�صيدته 

عك�������س هواها لريّد بع�������س اجلميل والعتبار 

خته  مه التي غمرته بحنان فيا�س ولينتقم لأ لأ

–ابنة اخلام�صة والع�رصين عاماً- التي فجعته 
برحيله������ا املبكر بعدما اأحبت �ص������اّباً مل توافق 

�رصة علي������ه وهو ما يقّر ن������زار باأثره البالغ  الأ

عليه وعل������ى توجهاته قائاًل: »موت اأختي كان 

ال�ص������بب يف جعلي �صاعر احلب الذي يحارب 

.»
)6(

املدن التي قتلت اأختَه..

أة  اإذاً ن������زار قب������اين املتبّني مو�ص������وع املرا

أة ولي������د موؤثراتها فيه كما  كان من �ص������نع املرا

كان مندوبها امل�ص������اغب يف املجتمع الذكوري 

واإذا كّن������ا ل نرتدد يف اإبداء معار�ص������تنا على 

ما كّر�صه لها من �صور اجل�صد فاإنه ل منا�س 

لن������ا من العرتاف ب������اأن هذه ال�ص������ور حتمل 

بع�س مالمنا املتوارية خلف اجلدران وبع�س 

أف�ص������اها  هم�ص������اتنا ومغامراتنا ال�رصية التي ا

وف�صحها نزار ك�صاهد اإثبات على ازدواجيتنا 

أنا ق�صائده  نوثة فقرا نثى والأ الذكورية نحو الأ

�رصاً و�ص������تمناه عليها جهراً وكاأن �صعره –كما 

 ي�صبه مطة ف�صائية 
)7(

و�صفه اأحد الزمالء-

ي�صاهدها البع�س يف اخلفاِء وي�صّبها يف العلن 

خرين مع العلم اأن نزار نف�ص������ه مل يكن  اأمام الآ

بريئ������اً متاماً من ازدواجيتنا ومن �ص������لوكياتنا 

امل�صمرة واملتناق�صة يف غري حني.. فهو على 

خوتها..  ذمة ابنته �ص������ارم يف تربيته له������ا ولإ

وه������و عل������ى ذم������ة الكاتبة ال�ص������ورية �ص������لمى 

أداء عمله  أثناء ا احلفار الكزبري القريبة منه ا

الدبلوما�صي يف ا�ص������بانيا كان يحيط عالقاته 

.. وهو كما 
)8(

العاطفية بالكتمان على �صمعته

يقول عن نف�صه:

أنا ل�صت  »ق�صائدي ت�ص������ّورين زير ن�صاء وا

كذل������ك..« وحني جاء م������رة للتوقيع على اأحد 

كتب������ه جاءته اإح������دى احلا�������رصات ليوّقع لها 

ف�صاألها نزار عن كتابه ليوّقع عليه فقدمت له 

فخذها العاري طالبة منه التوقيع عليه وهي 

تقول له: »وّقع هنا.. هذا هو كتابك!..« فنظر 

 ..
)9(

نزار حوله مرتبكاً ثم وّقع على فخذها..!!

م������ر اأن ال�ص������اعرة والروائية  والغري������ب يف الأ

اجلزائري������ة اأحالم م�ص������تغامني تعتب اأن نزار 

لو مل يّوقع على هذا الفخذ الن�صائي الرخي�س 

لفقد م�ص������داقيته فهل ق�صيدة نزار الن�صوية 

أة  ألفها اإىل يائها كان������ت تطمح باأخذ املرا من ا

العربية اإىل كل هذه ال�ص������طحية والتدين وهو 

املمتدح لتاريخن������ا التليد وللخن�ص������اء.. حتى 

أ�ص������اد بها عندما رف�ص������ت اأن تغني  أم كلثوم ا ا

ق�ص������يدة له لعدم اقتناعها بفحواها ومل يرتدد 
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أنا ل  يف مدحه������ا ح������ني رّدت عليه وقتئ������ٍذ: »ا

اأغن������ي كلمات تقول للحبيب روح جرب غريي 

وارج������ع يل ت������اين!..«. طالباً م������ن بنات اليوم 

التعلم منها ومن مناقبيتها.. لكن من املوؤ�صف 

أة عند  حقاً اأن خطاب الق�صيدة املن�صغل باملرا

أنانية  ن������زار قباين كان يف غالبه �ص������ادراً عن ا

ذكورية متعالية وموّجهاً بنبة رجل اخلال�س 

أة بالتحرك  مر للم������را املغاير وال�ص������تثنائي الآ

وفق م�ص������يئته اإىل احلرية كاأمنا بيده مفاتيح 

اخلال�������س والنعتاق مما خ������ال من مكابدات 

ال�ص������نني.. ب�ص������وت هذا الرجل خاطب نزار 

أة: قباين املرا

»اأنا نفخت فيِك النار

وقبلي كنِت زمهريرًا..«  

وب�صوت هذا الرجل قال لها: 

»اإين خريتِك فاختاري

ما بني املوت على �صدري

اأو بني دفاتر اأ�صعاري..«.

فهل حتقق هذه النار الذكورية حرارة وجود 

نثى اإذا ما كانت �صاكنة يف الغياب؟.. وهل  الأ

نثى على امتالك �رصط احلرية  تقوى هذه الأ

اإذا ما اختارت بني الذك������ورة والذكورة.. بني 

ق�صيدة اجل�صد و�ص������در رجل الليبدو وكلمته 

التي بقي �ص������وتُها مرتفعاً يف معظم ن�صو�س 

خذ بعني العتبار خفوت  نزار قب������اين دون الأ

�صوت احلرية يف حياة الذكورية العربية ذاتها 

أة اإن�ص������انيتها  ق������رار بعدم اإجناز املرا ودون الإ

احلقيقي������ة اإل من خ������الل معادل������ة ال�رصاكة 

الفاعلة بينها وبني الرجل الذي يكملها وتكّمله 

لذلك لم�ص������ت معظم ن�ص������و�س ن������زار قباين 

ع������وام مظهر اجلمال  على م������دار ع�رصات الأ

أة وكّر�صت �صورة الرجل املغرم  اخلارجي للمرا

واملفتون بج�صدها املعّطر باليا�صمني خماطباً 

اإياها برغبة ذكورية ممولة مبفردة متناق�صة 

أة: ي�رصخ تارة من خاللها باملرا

»قويل انفعلي انفجري

ل تقفي مثل امل�صمار..

ويهم�س من خاللها تارة اأخرى:

كلماتنا يف احلب تقتل حبنا

)10(
اإن احلروف متوُت حني تقال..«

�ص������من ه������ذا ال�ص������ياق كتب ن������زار قباين 

ق�ص������يدته بلغة مغايرة غري معهودة ا�ص������تطاع 

اأن ي������رتك يف اأبجديته������ا ب�ص������مته ومالم������ه 

اخلا�ص������ة بامتياز فنجح اأن يكّون من املفردة 

ال�ص������هلة املتداولة واملبا�رصة ن�ص������اً له �ص������حره 

اخلا�س امتاز يف مبناه و�صاق يف معناه الذي 

أة فيه حدوداً تعبريية غري تقليدية  مل تتعَد املرا

أبقاها نزار �ص������من املنظور الرمزي غري  فقد ا

أو وط������ن كقوله يف  متج������اوزة الدلل������ة ملدينة ا

أة اأحببت  دم�صق: اأنت الن�صاء جميعاً ما من امرا

بعدك خلتُها كذبا ويف هجائه ال�صيا�صي ياأخذ 

أة لريمز بها اإىل ال�صعف العربي الراهن  باملرا

وليدّل من خاللها على الياأ�س احلا�ص������ل بعد 

الهزمية احلزيرانية يف يونيو /1967/ فيقول 
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يف موؤمت������ر احتاد الكتاب الع������رب املنعقد يف 

بغداد عام /1968/:

يا قد�س ل تنادي اأحدًا من عبد �صم�س

فما بقي منها اإّل الن�صاء..

ن�ص������انية والعاطفية  ول تبدو �ص������ورتَها الإ

طر التي ر�صد  اأح�ص������ن حالً يف العديد من الأ

فيها نزار �ص������لوكها الأخالقي بعدما و�ص������عها 

مبوجبه داخل دائرة ال�صك املت�صعة اإىل حدود 

دان������ة الأخالقية وعدم  الته������ام باخليانة والإ

الثقة كقوله وهو يتحدث عن جنمة ق�صيدته 

مايا:

»مايا تقول باأنني الذكر الوحيد

نثى الوحيدة واأنها الأ

واأنا اأ�صدق كل ما قال النبيذ

وكل ما قالته مايا..

مايا تكرر اأنها ما لم�صت اأحدًا �صواي

واأنا اأ�صدق كل ما قاله النبيذ

ون�صف ما قالته مايا..

مايا تقول باأنها امراأتي ومالكتي ومملكتي

وحتلف اأنها ما �صاجعت اأحدًا �صواي

واأنا اأ�صدق كل ما قال النبيذ

وربع ما قالته مايا..!..«

من خ������الل هذا املقطع يتبني لنا ب�ص������كل 

جلي كيف ي�ص������اك�س ن������زار قباين الق�ص������يدة 

ب�صورة مغايرة للمراأة خمتلفة عما قدمه عنها 

يف مرات �صابقة را�ص������ماً يف مراياها م�صاهد 

احلب احل������اّرة داخل اإطار ي�ص������ّع بالريبة من 

اإخال�س احلبيب������ة فتمتالأ اللوح������ة بتناق�س 

أة  الل������ون والطعم والرائح������ة واملوقف من امرا

أم  ل نع������رف اإن كانت متثل حالة فردية لديه ا

أنها تعبري �ص������مويل يق�صد فيه ت�صوير طبائع  ا

الن�صاء!.   

أة ومكانتها  وهو م������ا ل يتفق مع موقع املرا

كر�صالة وكق�صية كّر�س نزار نف�صه وكلمته من 

اأجلها.. ومل يكن احل������ال خمتلفاً على ما بدت 

عليه عب الق�صائد التي تناولت �صورتها �صمن 

طار الواقعي فقد بقيت بداخله »احلبيبة،  الإ

الزوجة« على امتداد امل�ص������هد دون اأن تتعدد 

فيه اإىل ما ي�ص������مى باحلب ال�صمويل من خالل 

خرى »احلبيبة، احلبيبة الزوجة،  �ص������ورها الأ

خت..« فغابت عن ق�ص������ائد  م، الأ احلبيبة الأ

خرى املزّين �صدرها  أة الأ نزار �صوراً هاّمة للمرا

بوردة التعب واملفعمة برائحة الرتاب والعرق 

ر�س وامل�صانع واحلقول مع  وهي تكدح يف الأ

أو دونه لتجلّل حياتها وحياة �صغارها  زوجها ا

بالبق������اء الكرمي غري امل�ص������وب بالعوز وهو ما 

يف�صي اإىل �رصاكة حقيقية ت�صاهم من خاللها 

مع الرج������ل يف بناء حي������اة حقيقية يتمخ�س 

عنها وجودهما امل�ص������رتك.. بهذا املعنى انفتح 

�رصد الن�س املفتوح عب ال�ص������رية النبوية على 

أة عب مواقعها  وجوه خمتلفة م������ن احلب للمرا

م، البنة...«  املتعددة: »احلبيب������ة، الزوجة، الأ

أة عب هذه ال�ص������ور �ص������ليلة  بينما ظهرت املرا
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ب، الزوج، البن.. ثم بلغ  حب وا�صع �صمل: الأ

لهي.. وهو ما ي�صميه اإيريك  مداه يف احلب الإ

أة  فروم باحلب ال�صمويل الذي �صاقت به امرا

نزار قباين املخملية اجل�ص������د مثلما �صاقت به 

ق�صائده منذ بداية رحلته ال�صعرية حتى وافاه 

احل�صور وظفر به الغياب!..

ن���زار  احل�ص���ور..  ن���زار  قب���اين..  ن���زار 

الغياب..

ر�س بج�صد �صخ�س  عندما يظفر بطن الأ

غري عادي يظفر �ص������درها بوج������وده اخلالد 

آث������اره العميق������ة الت������ي ل يطاله������ا الغياب..  با

هك������ذا خلّ������دت البطول������ة فر�ص������انها وهكذا 

حملت الق�صيدة اإىل اليوم املتنبي والكثري من 

املبدعني.. حتى اجلرمية حفظت بروك�ص������ت 

ذلك الل�������س وقاطع الطري������ق اليوناين الذي 

كان يتفنن بقطع اأع�ص������اء �ص������حاياه لتتنا�صب 

مع ط������ول �رصيره!.. فعب اأي ن�س �ص������يحارب 

ن������زار قباين الّزوال ليوا�ص������ل خطابه اإلينا؟.. 

وعلى اأي اأر�س �ص������يبقى ذاك النزار امل�ص������افر 

عن ج�ص������ده النائم يف دم�صق؟.. وهل �صتقوى 

ق�ص������يدتُه عل������ى حمله من حتت ال������ركام كما 

قوَي هو على حملها طوال حياته اإىل جمهور 

غ������ري قليل بعد تاأكيده يف اإح������دى ت�رصيحاته 

باأن الق�صيدة اأكرث من �صبعني باملئة منها اإلقاء 

 وهو ما يجعل الطرح لزماً 
)11(

وفن اإي�ص������ال

وواجب������اً عن قيمة هذه الق�ص������يدة بعد رحيل 

ألقاها واإن كانت �صتح�رصه معها كما كان  َمْن ا

يح�رصها معه رغم الرجم الذي اأ�ص������ابه حّياً 

وراحاًل ب�ص������بب ف�صائحيتها ملجتمع متناق�س 

ل اتفاق بني �رصه وعالنيته ول ان�ص������جام بني 

مر الذي يف�رص  فكره وممار�ص������اته ال�صلوكية الأ

ال�صتم الجتماعي اجلهري لنزار قباين وحمل 

�صعره مغلفاً بال�رص وال�صرت عن اأعني الناظرين 

�صتاذ �صعيد  وقد دلل على ذلك ب�صورة جلية الأ

فغاين –مدر�س فقه اللغة يف جامعة دم�صق  الأ

آنذاك- حني قال عن م�صري ورقة مرمية من  ا

نزار باأنه يحملها اأول عابر يف الطريق.. وهو 

ما ميكن اعتباره وجهة نظر مو�صوعية طاملا 

أنها �صدرت عن رجل اأعلن �رصاحة عدم مبته  ا

لنزار الذي يحتاج نتاجه ال�ص������عري يف جممله 

اإىل مثل هذه النظرة املو�صوعية ب�صورة اأعمق 

أ�ص������مل عب درا�ص������ة جادة �ص������يما واأن النقد  وا

بدا مرتبكاً بني ق�ص������يدته املت�ص������مة باملبا�رصة 

وال�صهولة وبني ر�ص������يدها اجلماهريية الكبري 

واملتعاظ������م وم������ا ذهب اإلي������ه الناقد عبد اهلل 

الغذامي من اأن ق�صيدة نزار ل حتتمل النقد 

لكنها اكت�ص������حت ال�صارع العربي ميثل اعرتافاً 

�رصيحاً وخجولً بهذا الرتباك النقدي وهنا 

لبد م������ن العرتاف باأن هك������ذا حميمية بني 

ال�صاعر والق�صيدة واملتلقي ل ميكن اأن تولد 

من فراغ ول ميكن اأن تاأتي ب�صهولة ول يجوز 

ي اأحد كائناً من كان اإلغاءها من ال�صطر يف  لأ

ن  اأي عمل اإبداعي وخ�صو�صاً ال�صعري منه لأ

لغاء هنا يعّد موؤامرة كبى على الق�ص������يدة  الإ
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وقتل لفرح التوا�ص������ل فيه������ا ومعها ويف هذا 

ال�صدد يقول نزار: »غاية ال�صعر لي�س يف ذاته 

 ويرى 
)12(

خرين« اإمنا غايته يف ال�ص������فر اإىل الآ

اأحم������د عبد املعطي حج������ازي اأن نزاراً عانى 

كثرياً من ال�صعوبة ليقدم ق�صيدة �صهلة.. واإذا 

كان نزار قد جن������ح يف بناء عالقة متينة بينه 

مية التعليمية والثقافية  وبني املتلقي –رغم الأ

املنت�رصة يف ال�ص������ارع العرب������ي- فاإننا ل نقوى 

على القول باأن ق�ص������يدته اأجنزت كل �ص������يء 

وحققت كل �ص������يء.. واإذا كنا قد و�ص������لنا اإىل 

اأن نزار ا�ص������تطاع بلغته الب�صيطة ال�صّفافة اأن 

ول، فاإننا  يكون �صاعراً �ص������عبياً من الطراز الأ

ل ميكن اإطالق ذلك وتعميمه على م�ص������مون 

خطابه ال�ص������عري الذي ق������د ل يبقى مافظاً 

يلة  ألقه امل�صتمد من �صخ�صية ال�صاعر الآ على ا

للغياب ومليله كل امليل نحو ال�رصيحة الن�صائية 

خرى  أة الأ املخملية واإغما�������س طرفه عن املرا

ن هذا  الراذح������ة حتت وطاأة الكدح والفقر ولأ

خرى اّت�صم  اخلطاب يف مو�صوعاته العامة الأ

بالهجاء العام ب�ص������بب اأح������داث مل يكن للعامة 

يّد فيها كهزمية يونيو- حزيران1967م وموت 

عبد النا�رص ومقتل بلقي�س- زوجة نزار الذي 

حداث انفعالياً ومتناق�ص������اً..  بدا عب هذه الأ

فمرة هو �صاعر العرب املتعدد فيهم واملدافع 

ول لهم واملتبئ  عنهم ومرة ه������و الهّج������اء الأ

منهم!..

ولعله من املهم التاأكيد على اأن الق�ص������ائد 

التي �ص������ّخ�س فيها نزار الواق������ع العربي قد 

أو بعد وقوعه وهو  ج������اءت اإّبان وقوع احلدث ا

ما يجعل البعد فيها ت�صجيلياً اأكرث منه روؤيوياً 

�صف ينطبق على الكثري من الن�صو�س  وهذا لالأ

خرى لذلك ل يرقى العتقاد باأنها  العربية الأ

�ص������اهمت يف �صنع خما�س العمليات البطولية 

املعا�رصة اأو يف اإْحداِث ممر �صغري لها مت�صي 

في������ه بطريقة خمالفة للح������ال العربي املرتدي 

واملتخ������م بالهزائ������م وما كتبه ن������زار قباين يف 

حد اأ�صدقائه يحيل ماأ�صاتنا الكبى  ر�ص������الة لأ

اإىل ماأ�ص������اة اأكب ويحيلنا جميعاً على التقاعد 

أو �ص������وت فيما  أية كلمة ا أثر ا عن الفعل نافياً ا

أملّ بن������ا من ا�صت�ص������الم اإزاء جمري������ات اأحداث  ا

الع�رص وه������و بذلك يتجاوز ما اأحدثته كلماته 

أبواب الت�صاوؤم  أثر فينا ويفتح ا وق�ص������ائُده من ا

على م�صاريعها يف قوله ل�صديقه:

»ل ت�رصخ كثرياً فلم يعد ال�رصاخ جمدياً يف 

ع�رص التما�ص������يح ومل تعد الكلمات قادرة على 

اإيق������اظ اأهل الكهف ومل يعد ال�ص������عر ول النرث 

قادرين على اإخراج الزي������ر من البري والوطن 

العربي و�صل يف بالدته اإىل درجة مليون حتت 

ن الزمهرير  ال�صفر فال حتاول فتح الثالجة لأ

�صيفرت�ص������ك.. وتوقف عن الولولة فال�ص������ارع 

العرب������ي اأذن من طني واأذن م������ن عجني.. ل 

ن وحدة /1958/ لن  حتمل ال�صلم بالعر�س لأ

تتكرر ومواويلك يف �ص������احة النجمة لن تتكرر 

والزهّو القومي لن يتكرر وجمال عبد النا�رص 
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مل يرتك ورثة فال تنادي اأحداً ما يف حدا.. ما 

.
)13(

يف حدا..!«

هكذا يقدم نزار قباين �ص������هادة وفاتنا –

كاأّمة- اإلينا، ويقوم بواجب عزائنا قبل رحيله 

خري ناعياً كلمته املر�ص������لة تلك التي احتفى  الأ

أيام �صباها و�صباه وعر�صها يف جمموعته  بها ا

وىل »قالت يل ال�ص������مراء« كعرو�س دم�صقية  الأ

على واجهة �صتوديو زميل له يف جملة ال�صاحلية 

أ منها بناء ج�رص التوا�ص������ل مع قرائه  حيث بدا

فانت�رص فيهم بال ح������دود واإذا كان الياأ�س قد 

بلغ مداه لديه وجعله ي�صكك يف جدوى الكلمة 

رغم جماهرييته الوا�صعة فماذا �صيقول وماذا 

دباء  قل جماهريية وتوا�صاًل من الأ �صيفعل الأ

واملفكرين العرب.. وما الذي اأفا�س كلمة نزار 

أندل�س العرب التي  بكل هذا القن������وط.. اأهي ا

تداع������ى على جنتها الغرباء وراحوا ي�رصقونها 

أم  من اخلريطة حجراً حج������راً ووردة وردة.. ا

اإنه������ا الهزمية احلزيرانية العربية املتوا�ص������لة 

ت يف لهجة خطاب نزار قباين 
ّ

هي التي غ������ري

اإ�ص������افة اإىل رحيل ابنه توفي������ق املبكر ورحيل 

زوجته بلقي�������س.. يبدو اأن ذلك كله ت�ص������افر 

ثمة �ص������وؤال �صيطالعنا نحن يف �صريته لنتعّرف 

أين �ص������تحمل الق�صيدة نزار قباين بعدما  اإىل ا

حملها اأكرث من خم�صني عاماً يف قلبه ودفاتره 

ويف ال�صحف واملجالت العربية وبعدما اأقام 

لها عر�ص������اً تدافع غري جمهور حل�ص������وره عب 

أُم�صياته املمتدة يف اأرجاء الوطن الكبري.. ا

وثمة �ص������وؤال اآخر �صيتوا�صل ولن يكّف عن 

ال�صاعر العربي الذي ميكن له اأن ميالأ الفراغ 

الناج������م عن رحيل نزار قب������اين فهل ثمة من 

يقوى على تبووؤ هذا املكان الكبري وخ�صو�صاً 

من الذين اأف�صحوا عن تاأثرهم بنزار.. ف�صعاد 

ال�ص������باح مثاًل تعرتف دون ح������رج باأنها تكتب 

ق�صيدتها مبفردات نزارية.. وممود دروي�س 

يقول دون مواربة: َمْن مل ي�صتفد من نزار قباين 

فلريفع اإ�ص������بعه.. وكذلك اأحالم م�ص������تغامني 

ا�ص������تفادت كثرياً من لعبة اجل�صد يف اجلملة 

ال�صعرية التي اأداها قبلها نزار قباين كاأ�صتاذ 

وقد اأدركت من خالل جتربته مدى الحتفاء 

ال������ذي يكن������ه الق������ارئ العربي لهذا اجل�ص������د 

فحملته من ق�ص������ائد نزار قباين اإىل ن�ص������ها 

منذ بواكريها املقدم������ة يف جمموعة »الكتابة 

يف حلظة عري« ويف ثالثيتها الروائية »ذاكرة 

اجل�صد- وفو�ص������ى احلوا�س- وعابر �رصير«.. 

فهل ثمة نزار قباين يقوى على تقدمي ق�صيدة 

مغايرة لق�صيدة نزار قباين ير�صم فيها مالمح 

آخ������ر؟.. ترى ما  أة اأخرى ومالمح رجل ا ام������را

�ص������كل هذه الق�ص������يدة وماكنه فحواها وَمْن 

�صيقوى على اإجنازها بعدما لّف الغياب نزار 

قباين اإىل غري دنيا..؟.. لقد رحل نزار قباين 

وبقي عطر ال�صام ويا�صمني دم�صق يتطلع اإىل 

َمْن �صيكمل الق�صيدة التي مل تنجز بعد.. 
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ومن خطبة الوليد بن عبد امللك اخلليفة 

موي يف اأهل دم�شق يوم اأمتَّ بناء جامع اأمية  الأ

أيتكم  �شنة )96( للهجرة. »يا اأهل دم�شق اإين را

تفخرون  على الدنيا باأربع: بهوائكم، ومائكم، 

وفاهكهتكم، وحماماتكم، فاأحببت اأن اأزيدكم 

خام�شة وهي هذا اجلامع«.

ففي الوقت الذي زاد فيه عدد احلمامات 

أنها  يف دم�شق عن �شبعة وخم�شني حماماً جند ا

كانت جمهولة متاماً يف اأوربا وقد عرب عن ذلك 

»مي�شيله الكبري« وا�شفاً حال اأوربا يف الع�رص 

الو�شيط خالل فرتة �ش������يطرة الكني�شة قائاًل: 

»لق������د كرهت الكني�ش������ة احلم������ام كما كرهت 

اجلن�س حتى القرن التا�ش������ع ع�رص واأو�ش������ت 

�ش������ده فعلى ما يب������دو كان يذكرها بحمامات 

لما الوثنية، وبحمامات العرب وامل�ش������لمني، 

واعت������ربت العتناء باجل�ش������د ن������داء للبواعث 

أنها  اجلن�شية«. ويذكر عن »ماري انطوانيت« ا

كانت تاأتي مبغط�س �شغري اإىل غرفتها وتنزل 

في������ه دون خلع ثيابه������ا الداخلية ثالث مرات 

أربعاً يف ال�ش������نة على اأكرث تقدير. يف حني  أو ا ا

كانت امللكة اإليزابيت تفخر باأنها مل ت�شتحم يف 

حياته������ا اإل مرتني، يوم ولدتها ويوم زواجها. 

يف ه������ذه الفرتة التاريخي������ة وجدنا يف قرطبة 

�شافة  لف حمام عام بالإ وحدها ما يقارب الأ

اإىل احلمامات اخلا�ش������ة التي كانت ت�شتخدم 

فيها م������واد عط������رة، فكانت مبثاب������ة معاهد 

جتميل تن�رص العطر والطيب يف كل اإ�شبانيا.

وا�شتخدام الغرب للعطور كما يقول »اأدمون 

رودنيت�ش������كا« كانت يف البدء و�ش������ائل معو�شة 

عن نق�س عام يف تاأمني النظافة اجل�ش������دية، 

ثم تطورت لت�شبح حاجة اجتماعية لالهتمام 

أنه يف  مبظه������ر اأكرث جاذبية. وميكنن������ا القول ا

وربا كانت ن�ش������اء البالط  الع�رص الذهب������ي لأ

ل يغت�ش������لن اإل نادراً فيفرطن يف ا�ش������تخدام 

مر ال������ذي جعل لوي�س الرابع ع�رص  العطور الأ

يح������ّرم ا�ش������تخدامها. ويذك������ر الروائي وليد 

أو اآخر  احلج������ار يف روايته )رحلة النيلوف������ر ا

مويني( على ل�شان بطله حني دعا  �ش������قوط الأ

�شديقه اإىل احلمام »الدعوة اإىل احلمام عادة 

دم�شقية قدمية فهل تت�شور يف باريز اأن ندعو 

اأحده������م اإىل دو�س عمومي! اإنه ليظنها اإهانة 

يق�شد منها التجريح«.

لق������د انتقل������ت احلمامات من دم�ش������ق مع 

موية اإىل  جميع فن������ون وع������ادات الدول������ة الأ

ندل�������س، وبغ������داد، ثم القاه������رة الفاطمية  الأ

وا�شتنبول العثمانية.

وتعد احلمامات العامة من معامل دم�ش������ق 

التاريخية الهامة التي تلقي �شوءاً �شاطعاً على 

بنية املجتم������ع وعاداته وتقاليده وهذا ما عرب 

أينا الدما�شقة  عنه حممد كرد علي بقوله: »ورا

يجدون ويهزلون. وجدهم جد وهزلهم هزل. 

أيناهم قد جعلوا لبلدهم طابعاً خا�ش������اً يف  ورا

مرافقها وم�شايفها وم�شاكنها يكاد ل يجتمع 

مثله يف عا�ش������مة من عوا�ش������م ال�رصق«. ذلك 

أنه ملا كانت العائالت الدم�شقية قدمياً تقيم  ا

جماع������ة يف بيت واحد يحكم������ه كبريها، فاإن 
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)البن( مل يكن يجروؤ على النف�شال 

ع������ن هذا املجمع ال�ش������كني وبالتايل، 

فاإنه كان يت������زوج وينجب، وقد يزوج 

اأولده، ويبق������ي مقيماً يف ذلك البيت 

الكب������ري، تابعاً ل�ش������لطة اجلد، ويقيم 

معه عدد كبري م������ن اإخوته واأعمامه 

أبنائه، ولذلك فاإنه من غري املعقول  وا

أو املمكن الغت�ش������ال يف ذلك البيت  ا

الكبري لكرثة املتزوجني فيه، فظهرت 

فكرة احلمامات العامة فغدا احلمام 

اللقاء  منتجع  للدما�ش������قة  بالن�ش������بة 

أو كل �شهر،  أ�شبوع، ا يختلفون اإليه كل ا

اأو كل منا�ش������بة �ش������عيدة، ويرون فيه 

نعيما مقيماً ومتعة لذيذة، يتحررون 

فيه من قيود لبا�ش������هم بخجل وخفر، 

بع������ري  الطبيع������ة  اإىل  ويرجع������ون 

اأج�ش������امهم باحت�ش������ام اجتماعي وما 

اأن ينهي الواحد ا�ش������تحمامه حتى تنهال عليه 

نغمات التمني������ات بالنعيم املقي������م، واجلواب 

عليه������ا بالرحمة لوال������دي الداعي واملدعو له 

اإنها حلظة �شفاء عاطفي، وظرف اجتماعي، 

دب واملجاملة والبت�ش������ام.  يتجل������ى فيه������ا الأ

بناء، وكان لهذه  أ�ش������بحت مهنة يتوارثها الأ وا

أي�شاً، �شاأن بقية احلرف يف  احلرفة �ش������يخها ا

دم�شق. وعندما كان عدد �شكان مدينة دم�شق 

عام )1309( نحو )150.000( ن�شمة كان يف 

املدينة �شتون حماماً. واليوم وبعد اأن بلغ عدد 

�ش������كانها ب�ش������عة ماليني مل يعد يف املدينة اإل 

اأقل من ع�رصين حماماً ت�ش������ارع املوت والفناء 

على الرغم من املغريات الكثرية التي تقدمها 

واملتمثل������ة يف حمام������ات البخ������ار والتدلي������ك 

وال�شونا وغريها.

تقاليد احلمام الدم�شقي

خ�شع احلمام الدم�شقي لتقاليد واأعراف 

نه كان و�شيلة من و�شائل النظافة  خا�شة ل لأ

نه يعترب و�شيلة من و�شائل املتعة والن�رصاح  بل لأ

ومكاناً مريحاً ي�ش������تمتعون فيه بجماله الفني 

كما ي�ش������تمتعون بحرارة مائ������ه ودفئه. ولذلك 

زين������وه فاأبدعوا يف زينته وتزيينه، حتى غدت 

آية فني������ة معمارية  احلمام������ات الدم�ش������قية ا
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رائع������ة، ومي������زة متتاز بها دم�ش������ق عن غريها 

�ش������المية. وكان  مرباطورية الإ من حوا�رص الإ

بدم�ش������ق حمامات للرجال واأخرى للن�ش������اء، 

وغالباً ما كان احلمام الواحد يخ�ش�������س من 

الظهر اإىل بعيد الغروب للن�شاء، ثم يخ�ش�س 

بقية الفرتة للرجال. و�ش������واء كانت احلمامات 

أو م�شتطيل، فاإن  م�شممة وفق خمطط دائري ا

اأجزاء بناء احلمام هي نف�ش������ها يف كل حمام. 

باب رئي�ش������ي، وهو عادة �شغري وب�شيط ينفتح 

على قاع������ة خللع املالب�س )الرباين(، غالباً ما 

تكون مربعة، م�ش������قوفة بقبة وجمهزة مبقاعد 

من اخل�شب مزودة بو�شائد، ويتو�شطها حو�س 

بناف������ورة ماء. يف هذه القاع������ة يخلع الزبائن 

مالب�شهم وي�ش������رتيحون بعد ال�شتحمام، وبعد 

اأن يدثروا مبنا�ش������ف �شاخنة ونظيفة لي�رصبوا 

ال�ش������اي. ويوؤدي دهليز ملت������و -يغلق بباب من 

طرفي������ه- اإىل القاعة الباردة، وهي قاعة غري 

م������زودة بجهاز للتدفئة، اإل اأن الق�ش������م املدفاأ 

املج������اور للقاعة يعمل على تعدي������ل برودتها، 

وهو �شالة �شتوية ت�شتخدم عادة لتغيري املالب�س 

لكبار ال�شن واملر�ش������ى. تهيئ القاعة الدافنة 

)الو�ش������طاين( النتق������ال اإىل القاع������ة احلارة 

)اجلواين(. وهي جمهزة بغرف �شغرية ملحقة 

)املق�ش������ورات( خم�ش�ش������ة للعناية اجل�شدية 

وال�ش������تحمام وجتاور مو�ش������ع املرجل الذي 

تتلقى منه البخار مبا�رصة بوا�شطة �شل�شلة من 

ثقوب يف حائط م�ش������رتك. تع������د هذه القاعة 

بف�ش������ل درجة احلرارة املرتفعة مكاناً للتعرق 

)�ش������اونا( تولد غرف������ة املراج������ل -التي يزود 

أو بالق�س-  أو بال������روث ا موقده������ا بالن�ش������ارة ا

البخار واملاء ال�شاخن لري�شل عن طريق �شبكة 

نابي������ب اإىل اأحوا�������س رخامية خمتلفة  من الأ

موزعة يف القاعات وخا�ش������ة يف املق�شورات، 

ويجري تفريغ الدخان عن طريق م�شلك مير 

أر�ش������ية الغرف احلارة، ثم عرب مدخنة  حتت ا

ب������ني القاعتني الباردة والدافئة يبلغ ارتفاعها 

من خم�شة اإىل �شتة اأمتار فوق ال�شطح.

أم������راً  ا باحل������رارة  الحتف������اظ  كان  ومل������ا 

جوهري������اً، فقد جعلت جدران احلمام ثخينة، 

وعدد الفتحات فيها قليل������ة جداً. ينري قاعة 

خلع الثياب طوال الوقت تقريباً فانو�س معلق 

يف اأعلى القبة، واأحياناً نوافذ منخف�ش������ة يف 

الواجه������ة يف ح������ني ل ترى القاع������ات املدفاأة 

النور اإل بوا�شطة اأقرا�س من الزجاج الثخني 

أنابيب  أو مثبت������ة يف اأطراف ا تر�ش������ع القناطر ا

من الفخار الت������ي تعرب البناء على نحو ظاهر 

للعيان. وتبنى اجل������دران -التي تبلغ ثخانتها 

نح������و مرت واحد- من الدب�س )حجارة املقلع(، 

وتبن������ى القناطر -التي تبلغ ثخانتها و�ش������طياً 

جر امل�شطح،  اثنني وع�رصين �شنتيمرتاً- من الآ

باأطناف متتابعة ت�ش������ل اإىل ثل������ث ارتفاعها، 

وبتقو�س دائري فيما بعد يك�ش������و كل اجلدران 

الداخلي������ة، ماعدا ج������دران قاعة خلع الثياب 

حني تكون حجارتها مرئية، طبقة من اجل�س 

والكل�������س. وتخت�رص الزخرف������ة عموماً -هي 

ب�ش������يطة دائماً- اإىل مقرن�شات حتقق الو�شل 
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ب������ني القناطر وال�ش������طوح امل�ش������لعة، واملربعة 

وامل�ش������تطيلة واملثمنة وذات الثني ع�رص �شلعاً 

يف خمتلف القاعات.

أراد الرج������ل الذه������اب للحمام كان  واإذا ا

علي������ه اأن يع������د م������واد التنظيف �ش������لفاً وهي 

�شنان(. وعندما يهم  )ال�شابون، وال�شدر، والأ

آن�س فيه  بدخول احلمام يتفح�شه القيم، فاإن ا

الغنى والوجاهة، رحب به وتركه يدخل، واإل 

جرة ويدخل الرجل  )�ش������ارطه( م�شبقاً على الأ

اإىل »اجلواين« فاإن �ش������اء اختار »مق�ش������ورة« 

خا�ش������ة به، واإن �شاء ا�ش������تحم مع غريه. وبعد 

احلمام ي�ش������رتيح الرجل يف »الرباين« وهناك 

يجامله النا�س ويتبادلون معه عبارات ماألوفة 

منها: نعيماً، حمام الهنا، عقبال حمام العر�س 

اإن كان الرجل عازب������اً، وعقبال حمام العودة 

من احلج اإن كان الرجل �ش������يخاً. وبعد تناول 

املرطب������ات يرت������دي ثيابه، وعن������د الباب يبداأ 

احل�شاب، فاإن كان ا�شتحم يف مق�شورة خا�شة 

فعليه درهم، واإل فن�شف درهم.

أما الطاق������م الذي يعم������ل داخل احلمام  ا

فيتاألف م������ن  )املعلم( وهو �ش������احب احلمام 

ويتعاطى يف ك�شوة الزبائن يف الق�شم اخلارجي. 

)امل�ش������وبن ( ومهمته الغ�ش������يل والتدليك ملن 

أراد. )القهوج������ي( ي�ش������قي القه������وة للزبائن.  ا

حذي������ة وتقدميها  جري( ومهمت������ه اأخذ الأ )الأ

اإىل اأ�شحابها. و)القيمي( ومهمته اإيقاد النار 

�رصاف عليه واحل�ش������ول على  قميم والإ يف الأ

الوق������ود والزبل ون�رصه ليجف. واأخرياً )التبع( 

وه������و عامل يقدم للزبائن املنا�ش������ف اإذا كانوا 

من متو�ش������طي احلال اأو من الفقراء. ويتبدل 

طقم الت�ش������غيل بالعن�رص الن�ش������ائي يف اأوقات 

احلرمي ويتاألف من: )املعلمة( وهي التي تقوم 

جرة  با�ش������تقبال الزبونات وتقب�������س منهن الأ

�ش������طة( ومهمتها  وتك������ون يف كامل زينتها. )الأ

كمهمة امل�ش������وبن لدى الرجال، ثم )البالنة( 

وهي التي تقوم بتدليك البدن و�ش������بغ ال�شعر 

وتق������وم اأحياناً بحمل )البق������ج( والبقجة هي 

أة فيها  قطع مط������رزة من القما�س ت�ش������ع املرا

أ�ش������ياءها، ثم تلفها وتعقدها فت�شبح  ثيابها وا

جاهزة للحمل وت�ش������تخدم كحقيبة للن�شاء. ثم 

)زقاقة البارد( وهي الت������ي تاأتي باملاء البارد 

وت�ش������يفه اإىل املاء ال�ش������اخن لي�شبح مقبولً. 

)الناطورة( ومهمتها حرا�ش������ة الثياب  واأخرياً 

وتاأتي للن�شاء باملنا�شف وتلف اأج�شادهن بها. 

واحلمام بالن�ش������بة للن�شاء له �ش������اأن اآخر فهو 

خريات،  ثارة الأ بالن�ش������بة لهن نزهة وفر�شة لإ

أت������ني بكامل زينتهن مع  لذلك كانت الن�ش������وة يا

حا�ش������يتهن وغالباً ما يعد لهن احلمام م�شبقا 

حيان املغنيات  وي�شطحنب معهن يف بع�س الأ

لينطلق مبرحهن دون قيود ول�شاعات طويلة. 

ويف احلمام كان������ت تتم )اخلطبة( فهو ملتقى 

م التي تبحث عن �رصيكة حلياة  باً لالأ ومكاناً منا�ش

ابنها. فهي ترى الفتيات وهن غري متربجات، 

بق�شمات اأج�شادهن ونربات اأ�شواتهن اإىل غري 

ذلك، وتتعرف على ا�ش������م الفتاة وا�شم اأ�رصتها 

ومكان �شكنها وو�ش������عها الجتماعي.. وتذكر 



احلمامات الدم�ضقية بني عبق املا�ضي واألق احلا�ضر

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 4322008

بع�س امل�ش������ادر التاريخية اأن عدداً غري قليل 

من الن�شاء كن يتعرين متاماً يف احلمام، وهذا 

هو وجه الختالف م������ع حمام الرجال وذلك 

رغماً ع������ن حتذيرات احلكام له������ن ب�رصورة 

الت�ش������رت: )يف ح������دود �ش������نة 772 للهجرة اأمر 

نائب دم�شق، �شيف الدين منجك باإلزام النا�س 

بالت�شرت باملاآزر عند دخول احلمامات(. وكان 

من عادة الن�شاء اأن ت�شطحب كل واحدة منهن 

بقجة حتوي مالب�شها النظيفة واملنا�شف واإذا 

كانت من املي�ش������ورات فاإنها ت�ش������ع بني ثيابها 

)فوطة احلمام( وهي عبارة عن قطعة قما�س 

م�شتطيلة ال�شكل م�شنوعة من احلرير الطبيعي 

ومطرزة بخيوط ذهبية وت�ش������تهر ب�ش������ناعتها 

�ش������افة اإىل الكي�س الذي  مدين������ة حم������اة، بالإ

يحوي الطا�شة وال�ش������ابونة والرتابة احللبية 

أنواع  وامل�شط وكي�س احلمام والليفة واحلناء، وا

الطيب، وبع�س الن�ش������وة ك������ن يح�رصن معهن 

معجوناً من اأجل تدليك اأج�ش������ادهن فتنبعث 

أة  منه رائحة الزجنبيل خا�ش������ة اإذا كانت املرا

)نف�شاء( وهذا املعجون ي�شمونه )ال�شداد( ل�شد 

ع�شالت اجل�شم ويتكون من الزجنبيل والدب�س 

والع�ش������ل والقرفة ول�ش������ان الع�ش������فور )وهو 

�������س والزيت والبي�س.  نوع من البهارات( والآ

أت������ني بالطعام وال�رصاب. وعادة تناول  كذلك يا

الن�ش������وة الطعام يف احلمام يعك�س �ش������كاًل من 

أ�ش������كال احلياة ال�شعبية الدم�شقية، له طابعه  ا

ونكهته، ون�شتطيع من خالله ا�شت�شفاف الكثري 

من حياة الق������وم وتقاليدهم، ب������ل واأخالقهم 

و�شلوكهم وم�شتويات حياتهم. فالفقريات منهن 

أركان منعزلة عن  ينزوي������ن مع من معه������ن يف ا

العيون يتناولن طعامهن بهناءة وقناعة ونف�س 

ر�ش������ية.. بعيداً عن مظاهر التكلف واملباهاة 

خريات. اأما  للظهور باملظهر الالئ������ق اأمام الأ

اأطعمتهن  فيعر�شن  )امل�ش������عدات(  املي�شورات 

و�شطة« يف  م�ش������تعينات »بالبالنة« واأحياناً »الأ

�ش������به مظاهرة -تثري اللع������اب- على مالأ من 

أو الرباين. اجلميع �شواء يف الو�شطاين ا

وقد يكون طعام احلمام من حوا�رص البيت 

كالزيتون واجلنب واملكدو�س، وبخا�شة، الزيت 

والزعرت طعام احلمام التقليدي لدى اجلميع.. 

أو يع������ددن لذل������ك طعاماً م�ش������رتكاً كاملجدرة  ا

اأو الك�ش������كة اخل�رصاء املزينة مبب�شور اجلوز 

ومفروم البقدون�������س وحبات الزيتون والنعناع 

والزيت وي�ش������حب ذلك اأطب������اق خملل اللفت 

خ�������رص وينتهي الطعام  والفليفلة والب�ش������ل الأ

طفال فهو  ع������ادة بتناول الفواكه. اأما طعام الأ

عبارة عن لفائ������ف )عرائ�س( اخلبز املدهون 

أوانها  بالزيت والزعرت وبع�س الفواكه ح�شب ا

حمر واخل�س  من الربتقال واخليار واجلزر الأ

أ�س كرنب غالب������اً ما يك�رص على  وقطع م������ن را

طرف جرن احلمام.

ومن املنا�شبات اخلا�شة التي كان للحمام 

أ�شا�شي فيها عند الن�شاء منا�شبات الزواج  دور ا

أم  والنفا�������س.. وحم������ام العر�س يت������م بتوجيه ا

هل العري�س والعرو�س من  العرو�������س الدعوة لأ
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الن�شاء قبل اأن يتم الزواج ويتم بحجز احلمام 

أم العرو�س. يذهب  على ح�ش������اب )احلماية( ا

اجلميع اإىل احلمام ويحجز لهن جناحاً خا�شاً 

ياأخذن فيه حريتهن باإحياء فرحتهن. وبينما 

ل�س »الو�شطة«  يحممن بع�ش������هن بع�ش������اً جتجُ

العرو�������س اأمامه������ا وت�������رصع يف حتميمها على 

هازيج واملواويل والعتابا وامليجانا  أ�ش������داء الأ ا

واحلنايين������ا والزغاري������د. خ������الل ذلك تكون 

عجينة احلناء قد اختمرت فتو�شع على �شعور 

ال�شيدات امل�ش������نات املقدرات ل�شبغ �شعورهن 

البي�شاء.. ويبقني على هذه احلال من الفرح 

والطرب واحلبور حتى يجهز الطعام وي�شل اإىل 

احلمام. ويختلف طعام حمام العر�س بح�شب 

�رصة العري�س.  الو�ش������ع الجتماعي واملادي لأ

فقد يكون عادة �شدور من اخلاروف املح�شي 

أو ال�ش������فيحة.. وقد يكون عادياً يقت�رص على  ا

الك�شكة اخل�رصاء وتوابعها مع املجدرة، وبع�س 

الفواك������ه والكرنب واجلزر وما �ش������ابه ذلك. 

وما اإن تنتهي الن�ش������وة تخرج العرو�س وحولها 

أبيها. وبعد الزواج  اجلميع بالزغاريد اإىل دار ا

أ�شبوعني  أم العري�س بتوجيه الدعوة بعد ا تقوم ا

أم العرو�س  من الزواج �ش������داداً منها حلم������ام ا

ويطل������ق عليه )حم������ام الغم������رة( وجتري فيه 

نف�س عادات وتقالي������د حمام العر�س. وهناك 

أي�شا )حمام الولدة( ويكون اعتباراً من اليوم  ا

ال�شابع للولدة حتى اليوم الواحد والع�رصين، 

على اأن يتم يف يوم اإفرادي اأي �ش������بع، ت�ش������ع، 

اأحد ع�رص. وتف�ش������ري ذل������ك يف اعتقادهن اأن 

فراد الواقعة  أي������ام الإ ال�ش������تحمام يف يوم من ا

بني اليوم ال�ش������ابع من الو�شع واليوم الواحد 

م كامل التكوين.  والع�رصي������ن يجعل حلي������ب الأ

ويف ه������ذا احلم������ام تاأخذ النف�ش������اء مع بع�س 

أقاربه������ا من زوجها واأهلها اإىل احلمام، حيث  ا

جتل�س على م�شطبة بيت النار. وتدهن مبزيج 

مائع كثيف القوام موؤلف من الزجنبيل والدب�س 

نه ي�شد عروق  وحبة الربكة ي�شمى )ال�شداد( لأ

النف�ش������اء ويعيدها خرياً مما كانت عليه قبل 

احلمل.. وبعد ذلك ت�شتحم وي�شتحم من معها 

أ الفرتة الثانية وه������ي فرتة الغذاء حيث  لتب������دا

جت������د يف انتظارها طعاماً خا�ش������اً يتاألف من 

أو املقادم، فت�رصب منه  مرق اللحم امل�ش������لوق ا

ما ت�ش������تطيع كي يكرث حليبها كما يعتقدن ثم 

ربعني( فيكون  أما )حمام الأ تدثر حتى تعرق. ا

بعد الولدة باأربعني يوماجُ توؤخذ النف�ش������اء اإىل 

احلمام مع اأهلها والقابل������ة )الداية( وجتل�س 

يف م�شطبة بيت النار وتدهن بال�شداد م�شافاً 

اإليه الع�شل. وجتل�س على ممر بيت النار حتى 

أثناء ذلك ت�ش������قى احلليب املغلي و  تعرق ويف ا

ب�شع بي�ش������ات نيئات وبعد ذلك، ت�شتحم مع 

املدعوات و تخرج بالزغاريد اإىل الو�شطاين يف 

موكب حافل، و يف الو�شطاين تن�شف النف�شاء، 

مبنا�شف مق�ش������بة حريرية خا�شة و يخرجن 

اإىل الرباين، فت�ش������تقبلهن املعلم������ة والناطورة 

و�ش������طة والبالنة، فت�شاعدهن على ارتداء  والأ
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- جـــرارد دو جـــورج، دم�سق عـــر الع�سور، ترجمة 

لينا موفق دعبول.

- منر كيال، احلمامات الدم�سقية.

تاريـــخ  القالئـــد اجلوهريـــة يف  ابـــن طولـــون،   -

امل�صادر

ال�ساحلية، حتقيق: اأحمد دهمان، مطبوعات 

جممع اللغة العربية.

آخـــر �سقـــوط  - وليـــد حجـــار، رحلـــة النيلوفـــر اأو ا

مويني، رواية. االأ

كراميات م�شاعفة،  مالب�ش������هن.. وياأخذن الإ

ول �شيما اإذا كان املولود ذكراً.

توزيع احلمامات يف دم�شق

ثمة عالقة بني توزع احلمامات يف دم�شق 

وم������ا كان عليه الدم�ش������قيون م������ن تقى وورع 

ومت�شك بالدين، فقد ربطوا توزع احلمامات 

باملدين������ة بتوزع م�ش������اجدها ف������كان اإىل جوار 

كل م�ش������جد حم������ام، وكان بالط������رق املن دية 

م������وي حمامات نذكر  اإىل مداخل امل�ش������جد الأ

منه������ا: حمام ن������ور الدين بالبزوري������ة، وحمام 

باب الربيد، وحمام العقي������ق )امللك الظاهر( 

وحمام املوؤيد )ال�شل�شلة( عند باب الناطفيني 

موي، وحمام درب  )الكال�ش������ة( للم�ش������جد الأ

العجم )النوفرة( عند باب جريون للم�ش������جد 

�ش������افة اإىل حمام �ش������امي وحمام  املذكور. بالإ

منجك.. وقلما جتد م�ش������جداً يف املدينة ول 

جتد بالقرب منه حماماً. ويذكر ابن ع�ش������اكر 

)571ه�( يف تاريخه الكبري �ش������بعة وخم�ش������ني 

حماماً. ثم جاء بعده ابن �شداد )684ه�( فزاد 

عليها حتى بلغت خم�ش������ة وثمانني حماماً، ثم 

اأ�ش������اف اإليه������ا احلمامات التي بخارج �ش������ور 

املدينة فبلغ جمموع ما ذكر مئة و�ش������بعة ع�رص 

أ�شهرها: حماماً. وا

حمام العفيف: وين�ش������ب اإىل ال�شيخ حممد 

العفيفي. حمام اجلوزة. حمام ال�شلطان: و�شمي 

ن ال�شلطان �شليماً كان يرتدد عليه. بذلك لأ

حمام ق�رص العظم: وهو منوذج حلمامات 

الق�شور الدم�شقية القدمية والدور اخلا�شة 

ويعت������رب م������ن احلمامات الت������ي حافظت على 

رونقها وطابعها ومكوناتها دون امل�ش������ا�س باأي 

جانب منها.

حمام النوفرة، حمام نور الدين ال�ش������هيد، 

وحم������ام التوريزي وحمام الزين. ومعظم هذه 

احلمامات يعود بناوؤها اإىل القرن الرابع ع�رص 

امليالدي.

أي������ام زمان، اأما يف هذه  هذا عن احلمام ا

يام فقد اأ�شبح دخول احلمامات ح�رصاً على  الأ

أو هو نوع من الفانتازيا ملن  الغرباء والفقراء، ا

يريد اأن يعي�س طق�ش������اً من املا�شي يف مدينة 

ع������رف اأهلها بجدهم وهزلهم كيف ي�ش������فون 

عليه������ا طابع������اً خا�ش������اً ل يجتم������ع يف مدينة 

اأخرى.
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رواح الق تعاين م������ن الهجرة والغربة  فالأ

جتد �سلوتها ومتعتها يف مو�سيقى العيون، هذه 

املو�س������يقى التي ت�سعنا يف و�سط حديقة غّناء 

غري ملمو�س������ة، جتذبك اإليها �سحر احلروف 

وم�س������هد الكلمات، وما بني الت������كاء والعناق 

والتاآلف والتناغم والن�سجام، ي�سمو الروح يف 

معراج الكلمات وت�س������بح املو�سيقى ريحانة ما 

بني �س������حر الكلمة وعبق احل������روف، تلك هي 

املو�س������يقى ال�س������امتة التي تطلقها احلركات 

الن�سيابية يف امت�س������اق قامة احلرف العربي 

بداع. نحو اجلمالية والكمال والإ

رواح التي تاأتلف يف معاي�س������ة  كم������ا اإن الأ

جمالي������ة تلك الفنون تعي�������ش حلظات متفردة 

بجدية التي  باأ�س������الة متجذرة يف اأعم������اق الأ

ن�س������ان الذي يفهم  اأخذت على عاتقها بناء الإ

كي������ف يخرج املكنون������ات الدفين������ة اإىل م�رسح 

الوجود كي تتفاعل مع النخب العط�سى لرتوي 

حدائق فواحة من العبري املنّدى بقب�س������ات من 

الثقافة الب�رسية املميزة.

ومن جتربة الدكت������ور الفنان حممد غنوم 

ن�ست�سف ال�سور الرائعة للكلمة املجردة والتي 

أدبياً خا�ّس������اً وذلك  حتم������ل يف جنباتها معنًى ا

أ�سا�سية يف  دون اأن ت�سغل تلك الكلمة م�ساحة ا

اللوحة، حيث يعمل على م�س������اعدة املتلقي يف 

الدخول اإىل عوامل احلروف وت�سكيالت الكلمة 

يف ا�ست�س������فاف املو�س������وع وحمتواه عن طريق 

املعنى، وجت�س������يد ذلك املعنى بعّدة طرٍق لعلَّ 

أبرزها اللون والبناء واحلركة. ا

أم������ا ظاهرة الل������ون يف جتربت������ه الرائدة  ا

ه������ي مبثابة الدم ال������ذي يتدفُق يف اجل�س������م 

لوان هي  عرب ال�رسايني لت�س������تمر احلياة، فالأ

م�سدر احلياة الدائم وهي التي تن�سد التناغم 

املو�سيقي لعنا�رس اللوحة.

ذل������ك اأن عملية التفك������ري يف اجلماليات 

أم������ام كل من يريد  العربية م�س������األة جوهرية ا

�سياغة خطاب على املمار�سة الت�سكيلية، فاإذا 

كانت الكتابة املحفوظة تعتمد على اللغة، فاإن 

�س������ارات الت�س������كيلية لغًة اأُخرى  للعالمات والإ

ترنو اإىل م������ا وراء الطبيعة، حتى ولو اأدرجنا 

العمل الت�س������كيلي �سمن حقل الدللت، ذلك 

�س������ياء ورموزها  اأن الفكر يلهث وراء عقلنة الأ

ألوانه������ا ويرنو اإىل القب�ش عل������ي حقيقتها،  وا

ويالح������ظ ذلك من خ������الل الك������م الهائل من 

ل������وان والتدرجات اللونية الق ت�س������تمد من  الأ

هذا الكون الغني .مباليني الطبقات اللونية.

ح�س������ا�ش  فاخل������ط اجلميل يعتمد على الإ

�سل،  الدقيق باجلمال وعلى حماولة تقليد الأ

كما يتطلب التدريب امل�ستمر والدوؤوب والذي 

ي�سل اإىل رتبة التفوق والتمّيز.

�سا�سية  والفن والعلم هما اإحدى الركائز الأ

رث احل�س������اري، وهما الر�سالة  لتوا�س������ل الإ

قرب فهماً  كرث دميوم������ة يف املجتمعات والأ الأ
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من قل������وب املتلقي ال������ذي يلهث مبتعة 

بداع  وراء هذا التوا�س������ل. كذل������ك فالإ

�سفة ل ي�س������ل اإليها اإل من كان يتمتع 

مبوهب������ة فنية اأ�س������يلة، وق������درة على 

خراج والبتكار وعبقرية ت�س������تطيع  الإ

حتويل احلرف اجلامد اإىل لوحة فنّية 

يتناغم فيه������ا عنا�رس ال�س������كل واللون 

واحلركة.

فاملتلقي لي�ش �سخ�ساً واحداً، واإمنا 

هو متعدد الروؤى والثقافة واحل�سا�سية، 

ورغم كل ه������ذه املفارقات فهو يتوحد 

اأمام عم������ٍل فّني معنّي، ي�س������عب على 

أين  بع�س������هم حتى فك رموزه������ا، ومن ا

أ البداية وكيف انتهت. تبدا

ويق������ول الدكتور حمم������د غنوم باأنه 

يعطي للحرف ما يتطلبه من م�ساحات 

أترابه ويف  اأحيان������اً، واأحياناً اأُخرى يجمعه مع ا

كل احلالت ت�س������دح املو�س������يقى �ساخبة تارًة 

وعذبة هادئة تاّرة اأخ������رى، فاحلرف العربي 

ل ميك������ن اأن يعي�ش بدون مو�س������يقى اإذ يتميز 

�سكل اخلط باآفاق جمالية ل حدود لها، وقد 

بداعية العميق������ة وذاكرته  حم������ل جتربت������ه الإ

الفنية وثقافته العربية وط������اَف بهم اإىل دوٍل 

غربّية كثرية ليجعل م������ن فنه تراثاً حياً يقف 

به ليتحاور مع ح�سارة الع�رس، ولتكون ورقة 

بحٍث ل�س������الٍة مفتوحة يف حوار ح�س������اري له 

نفراد. خا�سّية التمّيز والإ

ورغ������م اأن حلروفن������ا خ�سو�س������ية ذاتي������ة 

بالعرب وحدهم اإل اإنه يقدمها بلغة عاملية ل 

حتتاج اإىل تف�سري ول اإىل ترجمان، لكونها لغة 

املو�س������يقى العذبة التي يتميز بها هذا اخلط 

فيقدمه������ا يف عر�������ش لوين قادم م������ن ال�رسق 

ليبهج العني وينع�ش النف�ش بالعناق م�سطحباً 

بتهوميات الروح و�سفاء ال�رسيرة.

ن�س������ان املبدع واملفكر دائماً  والفنان هو الإ

يف ط������رح اجلديد على منرب ال�س������احة الفنية 

حيث يتمتع باأداء اإن�ساين مميز وقيمة اأخالقية 
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�س������الة واملعا�رسة  دبي������ات فنه املمت������زج بالأ لأ

حداث يف  عرب متابعته ملجري������ات الوقائع والأ

العامل.

وقد اأعربت اإحدى الناقدات عندما خرجت 

أ  أُريد اأن اأقرا من معر�سه يف وار�سو قائلة: »ل ا

ما يكتب.. األ تكفي هذه ال�س������يمفونيات التي 

لوان القادمة من ال�رسق«. تعزف وتلك الأ

فاحلروف العربية ه������ي وحدها املتفردة 

يف امتالك طاق������ة هائلة من احلركة والنطق 

يقاع والر�س������اقة، وهو  والرق�������ش والتمرد والإ

الذي يتخطى اإطار ال�سورة لتعميق امل�ساركة 

بداع������ي يف الفنان  ما ب������ني طريف العم������ل الإ

واملتلقي.

أراغ������ون يف ن�شٍ خمتار عن  لذل������ك يقول ا

أل������زا.. »األ يبقى عل������ى الفنان اإل اأن  جمنون ا

يتنحى باألوانه اأمام الكتابة، تزحف من اليمني 

اإىل الي�س������ار على جب������اه النوافذ، على تواريق 

العماد، حيث يخط القلم على البيا�ش حرفاً 

أ�س������ود �سبيهاً بكوكبة فر�سان يف عباب  فاحماً ا

ال�سحراء وّثاب الر�ساقة ك�سيوف م�سلولة، كل 

حرف حطَّ قدم يف الرمال كاأنه انفالت فهد 

أ�سود فجاأة فوق  أو كاأنه اندياح جناح ا ج�س������ور ا

الغبار«.

أبرز  فالدكتور حمم������د غنوم يعت������رب اأحد ا

القام������ات الفنية للحرف العربي خالل القرن 

م������ر عند هذا احلد  الع�رسي������ن، ومل يتوقف الأ

هم يف م�س������رية  فقط، بل لكونه مّثل اجلزء الأ

احل������رف العرب������ي الب�رسية، لي�ش يف �س������وريا 

فح�سب، بل ويف الوطن العربي وكل الناطقني 

بال�ساد على وجه الب�سيطة.

فهو كفنان وباحث يعد ظاهرة ح�س������ارية 

جتاوز اجلدل العقيم الذي كان متداولً عند 

بع�������ش الفنان������ني الذين ا�س������تخدموا احلرف 

العربي يف لوحاتهم الت�سكيلية، حيث كان ميثل 

لديهم الرغب������ة اجلاحمة يف معرفة املكنونات 

اجلمالية للحرف العربي للو�سول اإىل حلظة 

عمى الذي كانوا يت�س������ورونه بها،  النبهار الأ

فكان������وا ير�س������مون احلرف باأ�س������كال متعددة 

واأمناط خمتلفة غري معروفة يف مكتبة اخلط 

أبرز  نواع، ويغيب������ون فيها ا العرب������ي الغنية بالأ

مالم������ح البني������ة اجلمالية للح������رف، لكونهم 

لي�سوا خطاطني ول يدركون الن�سب اجلمالية 

ب�سكله العام.

فجاء الدكتور حمم������د غنوم الذي اأعطى 

للحرف تناغماً مو�سيقياً وتاآلفاً روحياً بداأ يف 

رجحان كفة املتلقي اإليه بدقة فائقة و�س������ور 
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عذبة رائعة.

 من فكرة 
ّ

اإن الدكت������ور حممد غنوم غ������ري

اللوح������ة احلروفية اجلامدة اإىل لوحة ت�س������ج 

يح������اءات والدللت والت������ي لها جمموعة  بالإ

كبرية من احل�سور والروؤى.

فمن البني������ة املكتظة باملرادفات اجلميلة، 

أ�سجار  مت �سحن م�س������ار اللوحة، ومن خ�رسة ا

غوطة دم�س������ق، متَّ تخ�سري م�س������احات هائلة 

من اللوحة باللون الأخ�رس، ومن �سماء دم�سق 

زرق ممزوجاً مبياه بردى، فكانت  أُخذ اللون الأ ا

ل������وان �س������فافة نقية، خلقت م������ن عنا�رسه  الأ

�رساق والرقة. الت�سكيلية احلياة والإ

وم������ن جبل قا�س������يون احلا�������رس دائماً يف 

لوحاته حيث ال�س������موخ وال�س������وؤدد والعنفوان 

لدمج وحتديد اخلريطة اجليوفيزيائية لهذا 

الف������ن العريق، والتي اأ�س������حت منطلقاً هادفاً 

عرب معطيات الع�رس.

ثارة  فهو ينطلق من مو�س������وعات واقعية لإ

العم������ل الفني، ثم يعمل على جت�س������يدها عرب 

جمالية اخل������ط، فكل لوحة م������ن لوحاته لها 

ق�س������ة وحكاية حتمل مو�سوعاً حمدداً قومياً 

أو قيماً دينية.  أو اجتماعياً ا ا

ولعل ا�س������تخدامه لتل������ك الكلمات )وطن، 

�س������هيد، دم�سق، نابل�ش، القد�ش، �سام، بريوت، 

فل�س������طني، اأر�ش( يعترب بح������د ذاته قفزة يف 

جمال ا�س������تخدام اخلط العربي للتعبري. فمن 

م�س������مون العبارة امل�س������تخدمة نفهم جتربته 

الت������ي تعك�ش حياتنا املعا�������رسة، ولهذا فنحن 

اأمام جتدد يف م�سمون اللوحة ويف �سكلها.

وهكذا يتمّيز لوحات الدكتور حممد غنوم 

يف م�سامينها القومية وقدراته التعبريية على 

جت�سيدها وطرحها ب�سكل فاعل ومتمّيز.

واإن ظاه������رة تك������رار اللف������ظ يف اللوح������ة 

احلروفية ما هي اإل ت�سبيحات قلم يف معرتك 

بداع الفني املتكامل. الإ

فقد ا�س������تطاع الفنان امل�سلم يف اإبداعاته 

املتنوعة وا�ستخداماته املتعددة للخط العربي، 

اأن ي�س������بق حركة الفن الت�س������كيلي املعا�رس يف 

نزوع������ه اإىل التجريد هروباً من الت�س������خي�ش 

�سالمية، وهى  والت�س������وير يف بداية الدعوة الإ

وامر  حالة فر�س������تها عليه �رسورة المتثال لأ

بع�������ش الفقهاء الذين ف�������رسوا بع�ش اأحاديث 

أنها حترمي للت�سوير. الر�سول الكرمي على ا

حيث اأجنز الفنان امل�سلم اأعظم اللوحات 

التجريدي������ة، با�س������تخدامه وح������دات احلرف 

العربي يف الت�س������كيل وقد �س������اعده على ذلك 
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قابلية احلرف العربي للمد واملط وال�ستدارة 

والب�سط وال�سعود والهبوط واللني واجلفاف، 

حت������ى عن������د تعامل������ه م������ع الكائن������ات احلية 

وراق والغ�سون النباتية جلاأ اإىل تلخي�سها  والأ

وحتويرها، خوفاً من اأن يكون حماكياً لطبيعة 

الكائنات التي هي من �سنع اهلل وحده، وهروبه 

من املحاكاة مّكنه من النجاح يف التو�س������ل اإىل 

حلول جديدة هي اأقرب اإىل التجريد مبفهومه 

املعا�رس، واإىل الفن الب�رسي احلديث.

ولذل������ك يوؤكد الباحث /حممد البغدادي/ 

أنه اإذا كان »فيكتور فازاريللي« وهو رائد  على ا

الفن الب�رسي النم�س������اوي قد اأجنز اأف�س������ل 

اأعماله يف الفن الب�رسي املعا�رس، فاإن الفنان 

العربي كان قد �س������بقه اإىل ذلك بقرون عدة، 

واإن اختلف������ت طرق املعاجلة، فقد ا�س������تخدم 

الفنان امل�س������لم وح������دات اخل������ط العربي يف 

تكوينات الت�ساعف والتخلخل، متباعدة مرة 

ومتقاربة اأخرى، يف تناغم حركي وت�س������كيلي 

رائع، لت�سعنا يف النهاية اأمام فٍن ب�رسي بالغ 

اجلمال منتظم احلركة.

أبو را�سد  ويوؤكد الناقد الت�سكيلي عبد اهلل ا

اأن لوحات الدكتور حممد غنوم يت�سف بح�سد 

الكلمات واحلروف وامللون������ات الفاقعة حيناً 

والهادئ������ة حيناً اآخر واملتجان�س������ة يف كثري من 

حي������ان حيث اأن خا�س������ية التكرار احلرويف  الأ

أ�سا�س������ياً يف تاأليف ال�س������ورة  اأعطت جم������الً ا

الب�رسية، فاأ�سحت ال�سورة الكالمية ملفردات 

حمددة هي البوؤرة املركزية يف تو�س������يف واقع 

حال اللوحة لتاأخذ مداها ال�س������كلي يف جميع 

الجتاهات حي������ث املجاورة والتقابل والتماثل 

لوان وخا�س������ة  والنعكا�������ش، فيبح������ر م������ع الأ

زرق ملا يحمله من �س������فاء دليل  م������ع اللون الأ

ل�سوفية الذات والندماج يف الف�ساء الكوين 

آلة حركية م�س������بعة  مل������دركات الطبيع������ة نحو ا

باحلرية والنعتاق.

اإن الديناميكي������ة يف لوحات الفنان حممد 

أ�سا�ش ا�سرتاتيجي  مر ا غنوم هو يف حقيقة الأ

دائم يف م�س������ار عمل������ه الفني من������ذ البداية، 

وعلي������ه فاإنه يعتقد اأن التح������ولت الثورية يف 

ط������رح الفنون العاملية املعا�������رسة ل تاأبه كثرياً 

بالت�س������نيفات النقدية مثل احلداثة وما بعد 

احلداثة والعومل������ة واخل�سخ�س������ة.. وما اإىل 

ذلك من امل�س������ميات، بقدر ما يهتم بالدخول 

ن�ساين وتعريته وت�سخي�سه  يف �س������ميم الهم الإ

ليت�س������نى بالتايل معاجلته على ب�ساط البحث 

والتاأويل. 
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رث الفني الذي  كم������ا هو احل������ال م������ع الإ

و�سل اإلينا منذ اإن�سان الكهف وحتى ح�سارتنا 

املعا�رسة، فا�س������تطعنا بف�سل الفن اأن نكت�سف 

ن�سان،  الرتكيبة النف�س������ية احلقيقية لذلك الإ

وهمومه الوجودية وكيف تعامل معها يف زمنه، 

ن ال�ستفادة  وبالتايل كيف ن�س������تطيع نحن الآ

عمال الفنية،  من ذلك بعد فك �سيفرة تلك الأ

واإ�سقاطها على زمننا املعا�رس بت�رسف حاذق 

وروؤية ج������ادة، مبا لدينا م������ن تراكم جتريبي 

ومعريف.

والدكتور حممد غنوم من مواليد دم�س������ق 

عام 1949، حا�س������ل على دكتوراه فل�سفة يف 

علم الفن – ط�سقند1992.

ن  أق������ام بداي������ة من ع������ام 1979 وحتى الآ ا

العدي������د من املعار�ش الفردية واجلماعية، يف 

وروبية، ح�س������ل  الكثري من الدول العربية والأ

على جمموعة من اجلوائ������ز العربية والعاملية 

وىل )مهرجان اخلط( طهران  منها:اجلائزة الأ

وىل )اخلط واملو�س������يقي(  1997- اجل������ازة الأ

أوب������رين –فرن�س������ا2000،اأعماله مقتن������اة يف  ا

عدد من املتاحف يف �س������ورية وعمان والكويت 

وب������ريوت  والقاه������رة  م������ارات  والإ ومو�س������كو 

وط�سقند.

ل يعي متى بداأ يف ع�سقه للحرف العربي، 

أنه »وعى نف�س������ه« مرتبطاً به،  كل م������ا يعرفه ا

أنه منذ اأول يوم ميم وجهه �سطر املدر�سة. وا

مل يك������ن يرغب يف تعلم الق������راءة والكتابة 

بقدر ما كان يحلم باأن ير�سم.

ألواين ودفاتري  يقول: »حمل������ت اأقالمي وا

ر�سم، قبل اأن يخطر  أنني ذاهب لأ ويف ذهني ا

تعلم القراءة  أنني ذاهب اإىل املدر�سة لأ بذهني ا

والكتابة.

حرف  وعندم������ا ب������داأت يف تعلم كتاب������ة الأ

والكلمات العربية، اأح�س�س������ت من خالل ر�سم 

أ�سكال هذه احلروف اأن هناك ارتباطاً وثيقاً  ا

ما بني الر�سم والكتابة. اأحببت اخلط العربي 

أ�س������كاله م������ع حمبتي  أنواع������ه وا دون اأن اأدري ا

للر�س������م، و�س������دتني جماليات ه������ذه احلروف 

عدادية توجه  لدرجة الع�س������ق، ويف املرحلة الإ

اإىل تعلم اخلط وفق القواعد املعروفة، وتتلمذ 

على يد اخلطاطني يف دم�س������ق . ويف كل يوم 

يتعلم فيه �س������يئاً جديداً  يكت�سف �سيئاً جديداً 

مده�ساً ومثرياً من جماليات هذا اخلط،

كادميية  أنهى درا�سته الفنية الأ حتى بعد اأن ا

والعليا.

والفنان حممد غنوم الذي اأ�س������بح متيماً 
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رث احل�س������اري املتمي������ز، جعل من  له������ذا الإ

احل������رف العربي �س������يمفونية يتغن������ى بها يف 

مكانات  أ�سكال فريدة ويحاول اأي�ساً تفجري الإ ا

اجلمالية الحتياطية للحرف العربي ليكت�سف 

اجلدي������د، فاتخذ احلرف مالذاً له يف لوحاته 

التعبريي������ة وذلك من خ������الل حركة اخلطوط 

وغزارتها عل������ى اللوحة، كم������ا تتمّيز لوحاته 

�س������الة  بنكه������ٍة خا�س������ة لمتزاجها بعن�رس الأ

والرتاث م�س������افاً اإليهما تلك الذاتية املبدعة 

والت������ي يقول عنه������ا /جوته/ ب������اأن يف كل فن 

توجد �سلة ن�سب ما عند اأ�سالفه واأن هذا هو 

الذي جعله عظيماً«.

�س������تاذ الدكت������ور حمم������د غن������وم قّدم  فالأ

اإىل اخل������ط العرب������ي مكتبة زاخ������رة من نتاج 

احل������رف العربي بلوحات ناطق������ة، يح�ش لها 

النب�������ش ارتعا�س������اً والنف�ش انتعا�س������اً وللعني 

بداع واخليال  مو�سيقى ت�سحره اإىل �سواطئ الإ

اخل�سب.

مراجع املو�ضوع

جيـــال، �لعدد �لتا�صـــع - كانون  جملـــة بناة �لأ  -

�لثاين1994م.

�لـــروح �ملعا�ـــرة للـــر�ث يف لوحـــات حممـــد   -

غنوم، خليل �صفية.

لكروين. موقع بيت �لفن �لإ  -
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ح�شام حت�شني بك:

دم�شـــقي حتـــى العظم

لك،  ح�صاها  لأ فيه،  بقي  حجر  وكم  القدمي،  دم�صق  �صور  عن  �صاألته  اأنك  لو 

نه يحب دم�صق حتى العظم. دخلت دم�صق ال�صام يف دمه، كاأنه عطر  حجرًا حجرًا، لأ

يا�صمينها، ومنذ �صغره، نذر نف�صه لرتاثها، ومل يبخل على حبه هذا مبوهبته، فاألف 

لها وحلن، وعندما مثل، اختار دور حار�س دم�صقي يف جمتمع حارة من احلارات 

الدم�صقية. اإنه الفنان الكبري ح�صام حت�صني بك، ابن دم�صق، ومن عائلة عريقة فيها، 

وها هو يحتفل مع �صكانها املاليني باحتفالية )دم�صق عا�صمة ثقافية عربية(. 
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بهذه املنا�شبة اخرتنا اأن نحاور ابن دم�شق 

البار..  

منذ فجر التاريخ 

- �ش������األناه عن مولده ون�ش������اأته ودرا�شته، 

فاأجاب :

أنا الدم�شقي، منذ فجر التاريخ،  • ولدت، ا
وبدءاً من عام 1941 درجت يف حي  »�شيدي 

عامود« )احلريقة( ودر�ش������ت يف مدار�س تلك 

املنطقة، لكنني، يف احلق، كنت اأهيم بدم�شق 

حباً، وكنت اأج������ول يف اأزقتها، اأدر�س عمارتها 

وبيوتها املتعانقة، و�شحنات النا�س فيها، تلك 

هي درا�شتي التي حددت م�شريي وم�شتقبلي، 

ول������وال هذه الدرا�ش������ة ملا ا�ش������تطعت اأن اأكتب 

واأحلن واأمثل. 

يا خايل.. وناتايل..

وتزاحمت يف ذهني ع�رشات االأحلان التي 

قدمها ح�ش������ام حت�ش������ن بك، فرتكت ب�شمات 

يف ع������امل التلحن املحلي، ومنها  »ناتايل« و»يا 

خايل« التي تغنيها اأ�ش������الة ن�رشي والتي كتب 

كلماتها بنف�شه، وغريها ف�شاألته: 

- كيف ظهرت موهبة التلحني عندك ؟ 

فاأجاب:

تراث دم�شق املو�شيقي..

• من������ذ كنت �ش������غرياً كنت مولع������اً بتبديل 
غاين التي كانت �ش������ائدة يف وقتها.  كلمات االأ

غاين التي ا�ش������تهرت  واأحيان������اً اأبدل اأحلان االأ

يف وقته������ا، وكن������ت اعترب ذلك ت�ش������لية اإىل اأن 

آلة الع������ود، وكان  اأح�ش�ش������ت برغب������ة يف تعلم ا

عمري يف ذلك الوقت حوايل ثالثة ع�رش عاماً 

، ولك������ن اأهلي مل يهتموا بطلب������ي وربطوا تعلم 

الع������ود، يف املالهي الليلية كم�ش������تقبل، وكان 

املفه������وم يف ذلك الوقت هكذا. بعدها وجدت 

غاين واأحلن كنوع من اإر�شاء  نف�ش������ي اأكتب االأ

ألعب الريا�شة، وكان اجلمباز اأهمها،  الذات، وا

�شافة لذلك كنت �ش������ياداً مثابراً اإىل اأن  وباالإ

انت�ش������بت اإىل فرقة اأمية وبطريق ال�ش������دفة ، 

وكان ذلك �ش������نة 1964 حت������ت اإ�رشاف مدرب 

من جورجيا و�رشعان ما تفوقت بن املتفوقن 

يف تلك الفرقة.

وتنف�س كمن يعب �ش������يئاً من هواء دم�شق، 

واأ�شاف: 

• وقتئ������ٍذ، رحت اأفت�س عن تراث دم�ش������ق 
املو�ش������يقي والغنائ������ي، فاهتدي������ت اإىل ه������ذا 

الرتاث. 

- مثل ماذا ؟ 

•  »رق�شة �شتي« الفلكلورية مثاًل، وبع�س 
غاين القدمية.  االأ

مع دريد حلام

- ه���ل اأف���ادك عملك يف فرق���ة زنوبيا يف 

الك�شف عن هذا الرتاث ؟

ن ي�شدين اأي بناء قدمي ويخلق  أنا اإىل االآ • ا
أ�شخا�شه،  عندي اإح�شا�شاً غريباً فاأرى واأتخيل ا
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أغ������رق يف حياتهم اليومية وتت�ش������كل عندي  وا

أو  �ش������ور كثرية، فما بالك لو راأيت بناًء قدمياً ا

أنا ابن دم�شق املولع بها وبنا�شها  آثاراً حويل وا ا

وحكاياها، ت�ش������دين وبقوة اإىل حبها. وهذا ما 

كر�س عندي حب قراها وم�شايفها التي تعبئ 

ذاكرتي واأحا�شي�شي منذ كنت �شغرياً فقد كان 

قامة يف تلك امل�شايف  يل وقت ال باأ�س به باالإ

والقرى ف������رتى اأفراحه������ا ومباهجه������ا. هذا 

ما ركز يّف ولعي وحبي لها. فعك�ش������ته �ش������وراً 

أو  جميلة على امل�ش������ارح �ش������واء يف فرقة اأمية ا

أو بفرق������ة زنوبيا. حتى يف  فرق������ة التلفزيون ا

فرقتي اخلا�ش������ة والتي رافقت م�شرية اأعمال 

�شتاذ دريد حلام. االأ

التمثيل.. التمثيل 

لق������د كان ح�ش������ام حت�ش������ن ب������ك عن�رشاً 

أ�شا�ش������ياً يف م�رشحي������ات دريد ونه������اد، وكان  ا

يغذي اجلانب املو�شيقي واال�شتعرا�شي فيها، 

اإىل جان������ب التمثيل ال������ذي دلف اإليه يف وقت 

متاأخر. ف�شاألته: 

العفوية.. 

اإىل  �شاف���ة  بالإ التمثي���ل  اإىل  جئ���ت   -

موهب���ة التلح���ني، فه���ل كان جميئ���ك بدافع 

موهب���ة اأخ���رى. اأم اأن التلح���ني �شبق موهبة 

التمثيل ؟

أ�ش������تاذي املحرتم اأول ما  • كما قلت لك يا ا
ظهر كتاب������ة الكلم������ات اأوالً والتلحن ومن ثم 

ن  أنا االآ وجدت نف�شي ممثاًل بطريق ال�شدفة وا

اأمار�س كتابة امل�شل�شالت، كل ذلك اأجده �شهاًل 

ج������داً، وتاأتي يف كياين وخيايل ب�ش������كل عفوي 

فكار  ودون جه������د. عندي من اخلواط������ر واالأ

أت������رك حركتي وتفك������ريي تقاد  أنا ا الكث������ري. وا

أنا ب�رشاحة  ب�ش������كل عفوي ودون تخطي������ط، وا

أنا فيه فلقد  ال اأعرف كيف و�ش������لت اإىل م������ا ا

كان كل������ه عفوياً ودون تخطي������ط له فلقد كان 

بيد ال�ش������دفة والقدر. اأحب كل ما هو قدمي 

بجذوره ورمبا هذا ما �شاعدين كما اأين اأميل 

كث������رياً واأحب الديكور وخا�ش������ة ال�رشقي منه 

هم  أبرع فيه لو مار�شته كمهنة. واالأ واأظن اأين ا

أنني اأحب دم�شق، فهي معلمتي احلقيقية ! ا
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البيوت املتعانقة.. 

و�شاألته: 

- على ذكر دم�شق، ما عالقتك احلقيقية 

قدمي���ة  واأحي���اًء  ومدين���ة  تراث���ًا  بدم�ش���ق، 

وعمرانًا.. اإلخ؟

أبناء  أنا من مواليد دم�شق كما ذكرت ومن ا • ا
اأحيائها وبيوتها. اأي كل نب�شة يّف حتمل ال�شوق 

أبواب بيوته������ا وزوايا حاراتها،  واحلن������ان اإىل ا

يا�شمينها، وردها، ليمونها،  والكباد والنارجن 

أزال اأعي�س ذكريات دفء  أنا ما ا متالأ بيوتها. ا

وحن������ان البي������وت املتعانقة الت������ي حتمل كثرياً 

من احلكايات فرحاً وحزناً ون�ش������االً، حتمل 

حكاي������ا �ش������كانها ال�رشفاء واملتم�ش������كن بقيم 

أزال اأذكر �ش������مان احلارة  أنا ما ا طاهرة نبيلة، ا

واخل�رشجي واللحام واخلباز والعالقة الطيبة 

غلب  بينهم وبن اأهل احلي الذين هم على االأ

أبو ح�شن يف  منه، وحار�س احلارة وكان ا�شمه ا

منطقة احلريقة. احلارة كلها تعي�س حكايات 

أزال اأج������وب احلارات  بع�ش������ها البع�������س. ما ا

القدمي������ة والذكريات تلفن������ي مع كل باب وكل 

أنا ابنها ال������ذي يحن ولي�س له القدرة  زاوية. ا

على اإعادتها اإال من خالل الذاكرة.

اأغنية مرجتلة 

ن ح�شام حت�ش������ن بك كان عن�رشاً من  والأ

عنا�رش م�شل�ش������ل  »باب احل������ارة «، الذي قدم 

يف رم�ش������ان )مثل دور حار�������س الباب(، فقد 

غنية التي  أ�ش������األه، حتديداً، عن االأ عّن يل اأن ا

ارجتلها يف امل�شل�ش������ل، وخاط������ب فيها الباب 

الذي يحر�شه، فاأجاب: 

حوار مع املخرج 

أثناء جلو�شي  • طلب مني املخرج اأن اأغني ا
بالليل وقال اأي �شيء مع القمر مع الليل.. اأي 

�شيء فقط غن قلياًل..

أنا حار�س كبري يف ال�شن ولي�س يل  قلت له ا

أنام يف النهار  أنا ا ال حكايات ع�شق وال غرام. ا

واأ�ش������حو يف الليل. واأجل�������س اأمام هذا الباب 

فماذا اأقول ؟ 

قال: اأي �شيء..

قلت: �ش������وف اأغني له������ذا الباب طاملا هو 

الوحيد الذي يجال�شني يف الليل.. 

قال: كما تريد.. 

قلت مرجتاًل هذه الكلمات، بدندنة حلن 

ب�شيط.. 

خماطباً الباب غناء: 

نيالك يا باب اأنت من خ�شب..

كل النا�س برتافق نا�س..

كل النا�س الها �شحاب..

مو عجيبة.. مو غريبة.. اأنا رفيقي باب

ب�شهر اأنا وياه.. من�شهر على نوم النا�س

ب�شهر اأنا وياه.. بالليل حرا�س

لو �شار �شي على النا�س.. عليي العتب

نيالك يا باب.. اأنت من خ�شب..
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غنية  أنه يرجتل كلم������ات هذه االأ الحظت ا

ارجتاالً ف�شاألته: 

-  ه���ل م���ن عادت���ك اأن ترجت���ل كلم���ات 

غاين واأحلانها ؟ الأ

واأجاب: 

• كثرياً ما فعلت.
- اأعطني مثاًل. 

• �ش������اأعطيك مثالن، يف م�شل�ش������ل  »ليايل 
أنذا  ال�شاحلية« ارجتلت الكلمات واللحن وها ا

يف م�شل�ش������ل  »باب احلارة« اإنه دور يالئمني، 

ويح������رك موهبت������ي له������ذا غني������ت وارجتلت، 

واالرجتال يف الفن ذروة من ذراه !

والواقع اأن الفنانن الذين يرجتلون باتوا 

قلة، ومل يبق منهم اإال ح�ش������ام حت�شن بك، بعد 

غواين وعبد اهلل  اأن تويف رحمه اهلل �شالمة االأ

املدر�س وغريهما مم������ن كانوا يرجتلون، على 

طريق������ة الزجالن وفرقهم، الذين يتبارون يف 

ارجتاالت اأمام اجلمهور. 

طرفة حدثت 

- و�شاألت���ه اأن ي���روي يل طرفة حدثت له 

يف دم�ش���ق، بع���د اأن روى يل ذكريات م�شحكة 

ع���ن رحلته اإىل ال�ش���ني مع فرق���ة اأمية، فهو 

خفي���ف الظ���ل، وحديث���ه ممل���وء بالنكات، 

فقال: 

• يف اأح������د املطاعم التي يغن������ي بها اأحد 
يام  أن������ه يف اأحد االأ املغنين، ح������كا يل املغني ا

أن������ا اإىل املطعم فحي������اين ورددت له  دخل������ت ا

التحية، وجل�ش������ت اإىل طاول������ة وكان يبادلني 

أبادله، وملا انتهى من و�ش������لته قدم  التحي������ة وا

اإىل الطاولة ومل يجدين، ف�شاأل �شاحب املطعم 

�ش������تاذ ح�شام، قال له هذا الرجل  اأين ذهب االأ

ي�شبهه ولي�س هو. فقال املغني وكيف رد التحية 

وجاملن������ي طيلة الو�ش������لة ؟ قال له �ش������احب 

نه ي�ش������بهه كث������رياً بحيث ال تفرقهم.  املطعم الأ

�شتاذ ح�شام  أ�شاأل اأنت االأ ن ا قال يل املغني: واالآ

أنا ح�ش������ام،  خر ؟ فقلت له ا اأم ذلك الرجل االآ

قال: اأكيد؟ قلت: نعم اأكيد.. قال: عجيب ما 

عم �شدق.

دم�صق عا�صمة ثقافية 

بدم�صق  يحتفلون  اأخربه:  قلت   -

العام،  هذا  العربية  للثقافة  عا�صمة 

فماذا تقول بهذه املنا�صبة ؟ 

• لي�س غريباً على دم�شق اأن تكون ب�شدارة 
التاريخ و�ش������دارة الثقافة، فهي اأقدم عا�شمة 

يف التاريخ، ولها من ال�شمعة يف العامل الكثري. 

ولطامل������ا تطلع اإليها ال�������رشق والغرب. ولطاملا 

كان������ت من اأهم نقاط العبور التجارية وملتقى 

الثقافة العامة. وله������ا من احلكايات على كل 

�ش������عدة من ح������روب وفتوح������ات. مثاًل قرب  االأ

يوبي ال�شهري. فيجب اأن تكون  �شالح الدين االأ

ر�س  هذه املدينة جنمة براقة يف عيون �شكان االأ

يف كل املعم������ورة مل������ا لها من اأهمي������ة تاريخية 
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خطتها اأقدام املوؤرخن. فاملوؤرخن ت�ش������ابقوا 

يف و�شفها مبهورين.

واأردف: 

• اإنن������ي اأعل������م اأن ع������ام 2008 م هو عام 
دم�شق عا�شمة ثقافة. 

- هل �شتفاجئنا ب�شيء بهذه املنا�شبة؟ 

أو كلمات.  • ق������د اأفعل، قد اأرجتل حلن������اً ا
من يدري ؟ 

 املتلي���ك

كلم���ة  اأغاني���ك  اإح���دى  يف  ج���اءت   -

تراثي���ة )متالي���ك( جمع متلي���ك فهل ت�رص 

عل���ى ت�شم���ني اأغنيات���ك مثل ه���ذه الكلمات 

الرتاثية؟ 

• املتلي������ك كان ج������زءاً من عملة �ش������عيف 
القوة ال�رشائية، وكان ي�ش������تعمل قبل القر�س، 

ومن �شعفه �شاع يف دم�شق املثل القائل  »فالن 

أيام �شامية  الي�شاوي متليك« ومبا اأن م�شل�شل ا

ير�ش������د زمناً كان فيه املتلي������ك متداوالً وكان 

أديتها يف ذلك  ل������ه اأغنية فق������د ا�ش������تعملتها وا

امل�شل�ش������ل، ومبا اأين اأحب ال������رتاث والفلكلور 

غاين التي كتبتها  فلقد �شبق و�شمنت بع�س االأ

وحلنتها بع�س الكلم������ات الفلكلورية مثل )لو 

لولو( والتي القت جناحاً كبرياً.

 �شجرة عائلة.. 

على ذكر املتليك والعملة القدمية، قدرت 

اأن ح�ش������ام حت�ش������ن بك من اأ�رشة دم�ش������قية 

�شيلة، خيل  �رش الدم�شقية االأ عريقة، وككل االأ

اإيل اأن هناك �ش������جرة عائلة، كما ي�ش������مونها، 

بناء، ف�شاألته:  باء واالأ جداد واالآ ت�شل�شل االأ

- ه���ل لدي���ك �شج���رة عائل���ة، اإىل اأي حد 

ميتد وجودك يف دم�شق ؟ 

أمل������ك تل������ك  • م������ن �ش������وء حظ������ي اأين ال ا
أ�ش������ماء للجدود  ال�ش������جرة، ولكن على قبورنا ا

أننا  فمثاًل عن ال�شواهد موجود ا�شمي باعتبار ا

باء واجلدود، ولكن ورد  أ�شماء االآ ن�شمي على ا

اال�شم كالتايل: ح�شام الدين يكنكهريل. وهذه 

الكنية اأتت م������ن تركيا وكان جدي حاكم لبلد 

يف تركيا ا�ش������مها )بني�ش������هر( وكان لقبه با�شا. 

أر�شلت الدولة العثمانية ابنه اإىل دم�شق وكان  ا

ا�شمه حت�ش������ن بك، اأعطوه لقب البيك، وكان 

ي�شغل من�شب )مت�رشف مايل تابعة له دم�شق 

وحلب واأنطاكية ومر�شن( فبقيت كنيتنا على 

ا�شمه. 

فعدا ال�شواهد يف املقربة ياأتي اال�شم اأكرث 

من مرة ككنية )يكنك�شهريل( ومرة 

أنا دم�شقي عتيق باعتبار  )حت�ش������ن بك( وا

جدي خلق هنا واأبي ومع�شوقتي ال�شام وترابها 

ونا�شها. 

واأردف: 

أنوه اأن عمي الفنان الر�ش������ام  أريد اأن ا أنا ا وا

�ش������عيد حت�شن بك والذي له لوحات م�شهورة 

ج������داً وموزعة يف بع�س متاح������ف العامل مثل: 
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يوب������ي،   �������رشب الربمل������ان، �ش������الح الدي������ن االأ

الريموك.. اإلخ.

وا�شتدرك:  

وباإذن اهلل �ش������وف اأقوم بكتابة م�شل�ش������ل 

ير�ش������د زمناً معيناً لل�ش������ام واأهلها يت�ش������من 

عدة ق�ش�������س واأحداث مثرية ال يعرفها اأحد 

�شواي.

P   P   P

كانت بداية احتفالنا ب�  »دم�ش������ق عا�شمة 

ثقافية عربية« ه������ذا اللقاء مع الفنان املمتاز 

ح�شام حت�شن بك، الذي ال يح�شن، يف الواقع، 

ت�شويق نف�شه، فليكن حوارنا معه ت�شويقاً له يف 

هذه االحتفالية التي تفوح برائحة اليا�ش������من 

الدم�ش������قي الذي قال عنه الب������دري يف كتابه 

قبل 80 �ش������نة:  »كنت اإذا دخلت دم�شق مل ت�شم 

فيها �شوى رائحة اليا�شمن«!!

الفنان ح�شام حت�شني بك 

• دم�شقي حتى العظم. 
• فنان ميتاز بارجتال اأغانيه واأحلانه. 

• �ش������اهم مع دريد حلام يف اإن�ش������اء فرقته 
امل�رشحية. 

• ارجت������ل اأغنية الباب يف م�شل�ش������ل  »باب 
احلارة «. 

• عمه الر�شام ال�شهري �شعيد حت�شن بك. 
• اأخذ مالم������ح �شخ�ش������ياته واأغانيه من 
�ش������حن وكلمات رجال احلارة الدم�شقية التي 

ولد وعا�س فيها. 

ن عل������ى كتابة م�شل�ش������ل عن  • يعك������ف االآ
احلارة الدم�شقية. 

P   P   P
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�شفحات من الن�شاط الثقايف

دبية يف دم�شق احلركة الأ

آخــر الكالم ا

دم�شق بوابة اجلمال الكربى

اإعداد: اأحمد احل�شني

اإعداد: حممد �شليمان ح�شن

رئي�س التحرير
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�شفحات من الن�شاط الثقايف

معر�ض فخاريات بالد ال�شام: 
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ويتح������دث املعر�ض بالكلمة وال�ص������ورة عن 

أنواع اخلزف  الوجود ال�رشقي والفن املعماري وا

ال�رشق������ي يف منطقة كامبانيا �ص������واء الزخرفة 

أو الزخرفة حتت  أو الربيق املع������دين ا باحلف������ر ا

طبقة من الزجاج ال�صفاف.

 واأو�صح الدكتور ب�صام جامو�ض املدير العام 

ث������ار واملتاحف اأن الهدف من املعر�ض يكمن  للآ

�صلمي املكت�صف  بعر�ض �ص������ور عن اخلزف الإ

براز اأوجه الت�ص������ابه بني  يف روم������ا ومنطقتها لإ

اخلزف املعرو�ض يف هذا املعر�ض وبني اخلزف 

ثرية  �ص������لمي الذي عرث علي������ه يف املواقع الأ الإ

�صلمية وخا�صة اخلزف اململوكي.  ال�صورية الإ

أن������واع اخل������زف املعرو�ض حتدث  وح������ول ا

الدكت������ور جامو�ض ع������ن خزف الب������لط الذي 

�ص������لمية  ا�ص������تخدمه الروم������ان يف الف������رة الإ

وكذل������ك اخلزف عل������ى اجلرار وهو م�ص������تورد 

من �ص������ورية ب�ص������كل خا�ض ومنطقة بلد ال�صام 

ب�ص������كل عام، واأ�ص������اف اأن املعر�ض يوؤكد وجود 

ثرية حلو�ض  وحدة ح�ص������ارية بني املواق������ع الأ

�صلمي  املتو�صط ب�صبب الت�صابه بني اخلزف الإ

وروبي وخا�ص������ة يف اإيطاليا، حيث  واخلزف الأ

ثرية على اأن اأهايل كامبانيا  دلت املكت�صفات الأ

ا�ص������تخدموا اخلزف امل�صنوع يف �صورية وم�رش 

يف الف������رة بني الق������رن احلادي ع�������رش والرابع 

ع�������رش يف جمالت متع������ددة وكان������ت العائلت 

يطالية الغنية تتباهى باخلزف ال�رشقي اأمام  الإ

)1(
زوارها.

�صدى الثقافة والرتاث يف مكتب عنرب: 

يعد مكتب عن������رب �رشحاً هاماً من ال�رشوح 

العمرانية والثقافية يف مدينة دم�ص������ق، ومركزاً 

دب والثقافة  تعليمياً تخ������رج فيه م�ص������اهري الأ

ورجالت ال�صيا�صية والعلم يف �صورية منذ مطلع 

القرن التا�صع ع�رش.

يف البداي������ة كان املكت������ب منزلً �ص������يّد على 

موي، يف  الطراز العرب������ي، �رشقي امل�ص������جد الأ

�ص������ارع ميتهن احل������رف وال�ص������ناعات اليدوية 

ال�صامية العريقة، وقد بناه ثري دم�صقي ا�صمه 

يو�ص������ف عنرب عام 1872،  ثم اآل هذا املنزل اإىل 

ملك احلكومة العثمانية لدين لها على �صاحبه، 

ثم ج������رى افتت������اح ال������دار مكتباً ع������ام 1305 

للهجرة، و�ص������مي مكتب عنرب اأي مكان الكتابة 

وهو ال�ص������طلح الذي اأطلقه العثمانيون على 

املدار�ض البتدائية وال�صلطانية يف �صورية وكان 

املكتب بذلك اأقدم مدر�صة اإعدادية وثانوية يف 

�صورية.     

ويتكون مكتب عنرب م������ن 40 غرفة موزعة 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 4542008

على طابقني، وهو من حيث ال�ص������كل العمراين 

بناء م�صتطيل م�ص������احته قرابة 5 خم�صة اآلف 

مر مربع، وقد اأحلقت به عدة دور جماورة له، 

أق�ص������ام، ويف كل ق�ص������م باحة  أربعة ا ويتاألف من ا

�صجار  تتو�صطها بركة ماء، وحتيط بها حدائق الأ

زهار.       املثمرة واحلم�صيات والورود والأ

وتتمث������ل يف طراز هذا املبنى وزخارفه روح 

الع�رش التي تت�صف بالزينة املفرطة واملزج بني 

وروبي والنقو�ض العربية  ما عرف ع������ن الفن الأ

�ص������كال  ، وبذلك يعترب هذا  نواع والأ املتعددة الأ

املكت������ب مثالً للبي������ت الدم�ص������قي اجلميل ذي 

ال�ص������اعرية بباحات������ه الداخلي������ة وباألوانه التي 

ت�ص������يع البهجة يف النف�������ض والراحة    ، كما يعترب 

دباء  مركزاً علمياً ون�ص������الياً حيث تخرج منه الأ

وال�صيا�ص������يون واملنا�ص������لون الذين لعب������وا دوراً 

هام������اً واإيجابياً يف الن�ص������ال �ص������د العثمانيني 

والفرن�صيني ويف بناء �صورية يف عهد ال�صتقلل   

ومن هوؤلء الذين در�صوا فيه منذ تاأ�صي�صه عام 

1905 اإىل ع������ام 1932 حيث نق������ل طلبه اإىل 

وىل قرب زقاق ال�ص������خر:      مدر�ص������ة التجهيز الأ

�صكري القوتلي، ح�صني �ص������بح، وجيه ال�صمان، 

جمال الف������را، ريا�ض العابد، ن�ص������يب البكري، 

�صود، اأجمد الطرابل�صي، بدوي  حممد عربي الأ

اجلبل، زكي حما�ص������ني، �ص������كري في�صل، �صعيد 

أ�صاتذة مكتب  أ�صهر ا الغزي، نزيه احلكيم   ، ومن ا

لف م������ن الطلب العلم  عنرب الذي������ن تلقى الآ

أيديهم: جودت الها�صمي، وكامل امل�صباح  على ا

)2( 
فذاذ والعلماء. وغريهما من الأ

قامو�س اللغة الفرعونية: 

اأعل������ن مدير مرك������ز اخلط������وط يف مكتبة 

ال�ص������كندرية خالد عزب اأن املركز �صي�ص������در 

وىل  قامو�ص������اً للغة الفرعونية القدمية للمرة الأ

باللغة العربية يح������رر مادته العلمية ومفرداته 

آثار م�رشيون، وقال: اإن القامو�ض  اللغوية علماء ا

�صيعمل على تقدمي اخلطوط الثلثة التي كتبت 

فيها اللغة الفرعونية ونقل معاين مفرداتها اإىل 

اللغ������ة العربية، مو�ص������حاً اأن اخلطوط الثلثة 

التي كتبت بها اللغة امل�رشية هي الهريوغليفية 

وتعني اخل������ط املقد�������ض والهريواطيقية وتعني 

اخل������ط الكهنوتي والدميوطيقي������ة وتعني خط 

ال�صعب، واأ�صاف عزب اأن الفريق املكلف العمل 

على و�صع هذا القامو�ض ي�صم عدداً من علماء 

ثار يف اجلامعات امل�رشية،  أ�ص������اتذة الآ ثار وا الآ

ثار يف  �رشاف عليه عمي������دة كلية الآ وتت������وىل الإ

جامع������ة القاهرة ومن املتوق������ع النتهاء منه مع 

نهاية ع������ام 2008، عل������ى اأن يتاب������ع الباحثون 
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عمله������م يف ه������ذا املجال يف دور م�ص������ابه لدور 

جممع اللغة العربية، واأو�صح عزب اأن امل�صوؤول 

الفن������ي عن اإجناز ه������ذا القامو�ض وعدداً كبرياً 

من الباحثني يف جامعات القاهرة وعني �صم�ض 

واملنوفية وال�صكندرية ي�صاركون يف اإجناز هذا 

ول من نوع������ه، موؤكداً  امل�رشوع ال������ذي يعترب الأ

اأن القامو�ض لن يت�ص������من اخلط القبطي الذي 

يعترب اأق�صى تطور و�ص������لت اإليه اللغة امل�رشية 

القدمي������ة، وق������د تبني اأن ه������ذه اخلطوط التي 

كتبت بو�صاطتها اللغة امل�رشية القدمية مماثلة 

من حيث وظيفتها للخطوط العربية.

ي�ص������ار اإىل اأن مرك������ز اخلط������وط يف مكتبة 

ال�ص������كندرية يقوم مبتابعة النقو�ض التي تركها 

امل�رشيون القدماء واخلطوط واللغات، والنقو�ض 

ن�صان على اأي مادة  هي كل ما ر�صمه اأو خطه الإ

أو �ص������ناعية  طبيعية كانت من �ص������خور وطني ا

مثل الربدي والورق، وهذه النقو�ض هي املقدمة 

أ�صهمت  ن�ص������ان وا وىل للغات التي اخرعها الإ الأ

اإىل حد كبري يف تطوير قدراته ومعارفه ولعبت 

دوراً رئي�ص������ياً يف تطور املجتمع الب�رشي القدمي 

مب������ا راكمته من خربات ومعارف وا�ص������تطاعت 

جيال اللحقة. نقلها للأ

ويعم������ل مركز اخلطوط عل������ى البحث عن 

ن�ص������ان يف ع�ص������ور  جذور فكرة الكتابة لدى الإ

ما قب������ل التاريخ وتطورها و�ص������ولً اإىل الع�رش 

طار ي�ص������عى املركز اإىل  الرقم������ي، ويف ه������ذا الإ

اإطلق اأول مكتبة رقمية للنقو�ض على �ص������بكة 

ألف������ي نق�ض وتطمح  النرن������ت ت�ص������م اأكرث من ا

للو�ص������ول اإىل خم�ص������ة اآلف نق�ض خلل ب�صع 

)3(
�صنوات. 

اأبو ظبي حتت�صن املعر�س املئوي جلائزة 

نوبل: 

افتتح ويل عه������د )اأبوظبي( املعر�ض املئوي 

جلائزة نوب������ل، الذي احت�ص������نته اأبوظبي كاأول 

عا�صمة عربية ت�صت�صيف املعر�ض العاملي، وهو 

معر�������ض توثيقي يخت�رش تاري������خ اجلائزة على 

مدى اأكرث من ق������رن من الزمان، وحتديداً منذ 

�صهر عاملياً  عام 1901، عندما بداأت اجلائزة الأ

يف منح جوائزها وحتى عام 2007م.

وي�ص������م هذا املعر�ض الذي اأطلق عليه ا�صم 

بداع تف�ص������يًل بقائم������ة الفائزين  ثقاف������ات الإ

باجلائزة والتي ت�صم اأكرث من 750 فائزاً، حيث 

عر�ص������ت �ص������ور الفائزين على خط كبلي على 

فلم  ال�صقف، يف حني ي�صاهد زوار املعر�ض الأ

جن������ازات املتميزة حلائزي جائزة  التي تربز الإ

نوبل والبيئات التي عملوا فيها. 
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خبار ال�ص������حافية  كما ت�ص������من املعر�ض الأ

�ص������هر اجلوائ������ز الت������ي  واملنتج������ات الفني������ة لأ

أثارت اجلدل، واخلريطة الزمنية وا�صتعرا�ض  ا

ع�������رشة عق������ود من جوائ������ز نوبل، اإ�ص������افة اإىل 

ت�صمنه اأ�ص������وات حائزي اجلائزة يف خطابات 

ألقوها. وحما�رشات ا

ه������م الخراع������ات اأو  وي������وؤرخ املعر�������ض لأ

أ�صهمت يف فائدة جمة للب�رشية  حداث التي ا الأ

كل عقد م������ن الزمان، منذ بدء فعالية اجلائزة 

يف بداية القرن املا�ص������ي، وتنتقل زوايا املعر�ض 

م������ن قطعة م������ن جدار برلني ال�ص������هري يف عقد 

الثمانينيات، اإىل اخراع البل�ص������تيك كاأف�ص������ل 

الخراعات خ������لل الفرة م������ن 1961 وحتى 

1970، وحت������ى الراديو الذي �ص������جل كاأف�ص������ل 

ن�صولني  اخراع خلل عقد اخلم�ص������ينيات، والأ

يف عقد الع�رشينيات، وكذلك منظمة ال�صليب 

حمر، التي ح�صلت على ثلث جوائز نوبل،  الأ

خلل العق������د الثاين من القرن املا�ص������ي. ويف 

أي�ص������اً امليداليات الذهبية التي تهدى  املعر�ض ا

للفائزين ليطلع عليها الزائرون ويتعرفوا على 

القيمة املعنوي������ة الكربى للجائ������زة التقديرية، 

اإ�ص������افة اإىل اجلائزة املالية، والتي متثل جزءاً 

من ثروة نوبل.

�صلية  وت�ص������من املعر�ض كذلك الو�صية الأ

فراد  ألفريد نوبل، التي خ�������ضّ فيها الأ للع������امل ا

العامل������ني يف حقول الفيزياء والكيمياء والطب 

داب وال�ص������لم باأجزاء اإيرادات ثرواته توزع  والآ

�ص������نوياً على هيئة جوائز حتولت بعد ذلك اإىل 

ح������دث عاملي بارز، كما عر�ص������ت يف املعر�ض، 

طاولة الطعام ال�ص������هرية التي ا�ص������تخدمت يف 

ماأدبة نوبل يف العا�صمة ال�صويدية ا�صتوكهومل يف 

عام 1991، وذلك يف الذكرى املئوية ال�ص������نوية 

للحتفال باجلائزة، حيث ي�صري �صعار الطاولة 

أربع������ة اأركان، وه������و ما يرم������ز اإىل جوائز  اإىل ا

�صا�ص������ية يف الفيزياء والكيمياء والطب  نوبل الأ

)4( 
دب. والأ

النجار يفوز بجائزة رجل العلم: 

فاز الربوفي�صور الدكتور م�صطفى بن عبد 

القادر النجار بجائزة رج������ل العلم لهذا العام، 

وهي جائ������زة مرموقة مينحه������ا املعهد العلمي 

مريكي �صنوياً ل�صخ�صيات مرموقة من خمتلف  الأ

دول الع������امل ملن ي�ص������اهمون يف حتقيق اإجنازات 

ن�صانية. مهمة يف بلدانهم خلدمة الإ

وجاء ف������وز الدكتور م�ص������طفى بالو�ص������ام 

الذهبي كاأول عماين يح�صل على هذه اجلائزة 

نظ������ري اإجنازات������ه العلمي������ة و�ص������هرته العاملية 
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وم�ص������اهماته املتميزة يف اإثراء امل�ص������هد العلمي 

الثقايف العرب������ي، فهو خبري درا�ص������ات اخلليج 

العرب������ي واجلزي������رة العربية والتاري������خ العربي 

ب�ص������كل عام والعماين ب�ص������كل خا�ض وامل�صت�صار 

كادميي مبكتب م�صت�ص������ار جللة ال�ص������لطان  الأ

لل�صوؤون الثقافية بديوان البلط ال�صلطاين.

أ�������ض النجار العديد من املنا�ص������ب  وقد ترا

الهامة عرب م�صريته العلمية، فقد �صغل من�صب 

كادميي لوزارة التعليم العايل ما بني  امل�صت�صار الأ

عامي 2001 � 2003، و�صغل من�صب ال�صكرتري 

الع������ام للرابطة العربية لعلماء التاريخ منذ عام 

مني العام  2001م يف الوط������ن العرب������ي وكان الأ

لحتاد املوؤرخني العرب يف الفرة ما بني عامي 

مني العام ملراكز درا�صات  )1984 � 1997(، والأ

اخللي������ج واجلزي������رة العربي������ة 1972 � 1984م، 

و�صمة وامليداليات  وح�ص������ل على العديد من الأ

وال�ص������هادات الفخرية كو�ص������ام احتاد املوؤرخني 

�ص������يويني، وو�صام ال�ص������تحقاق العاملي للفكر  الآ

و�ص������ط  من احت������اد مراكز درا�ص������ات ال�رشق الأ

مريكية، وو�ص������ام املوؤرخ  يف الوليات املتحدة الأ

العاملي من اجلمعية الدولية للتاريخ يف فرن�صا 

وغريها الكثري.

وللدكت������ور النج������ار العديد م������ن املوؤلفات 

والكت������ب الهامة التي �ص������كلت علمة فارقة يف 

ثقافتن������ا العربية نذك������ر منها: كت������اب التاريخ 

مارة عرب�ص������تان، وكت������اب التاريخ  ال�صيا�ص������ي لإ

ال�صيا�ص������ي مل�ص������كلة احلدود ال�رشقي������ة للوطن 

أي�صاً درا�صات تاريخية  العربي يف �صط العرب، وا

ملعاهدات احلدود ال�رشقية للوطن العربي منذ 

العهد العثماين وحتى القرن الع�رشين، واملدخل 

للتاريخ العماين و�ص������فحات م�رشقة من التاريخ 

العم������اين وغريها الكثري والكث������ري من املوؤلفات 

الهامة واملتميزة والتي بلغت اأكرث من 35 كتاباً، 

واأكرث م������ن 200 بحث علمي ن�������رش يف دوريات 

جنبية، اإ�ص������افة اإىل عقده اأكرث 
علمية عربية واأ

م������ن 40 موؤمت������راً عاملياً داخل وخ������ارج الوطن 

العربي م������ن بينها: املوؤمت������ر العاملي »عمان يف 

التاريخ عام 1996، كما منح اأكرث من 14 و�صاماً 

ذهبياً وف�ص������ياً من موؤ�ص�صات وجامعات علمية 

)5(
عاملية. 

جالل الدين الرومي يف فيلم �صينمائي: 

نتاج ال�ص������ينمائي  اتفقت �رشكة اإي�ص������تار للإ

يطالي������ة مع �رشك������ة اإنت������اج اإماراتية مقرها  الإ

يف دبي،على اإنتاج اأول فيلم �ص������ينمائي يتناول 

حياة ج������لل الدين الرومي، اأح������د اأكرب اأعلم 

�ص������لمي يف الق������رن الثالث ع�رش  الت�ص������وف الإ
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امليلدي، املول������ود يف بلخ �رشقي اأفغان�ص������تان، 

واملتويف يف قونيه و�ص������ط تركيا، �صاحب ديوان 

ال�صعر ال�صويف باللغة الفار�صية املثنوي، وموؤ�ص�ض 

الطريقة املولوية ال�ص������هرية مبجال�ض ال�ص������ماع 

املو�ص������يقية ورق�ص������ة الدراوي�������ض التي حتاكي 

ف������لك يف الف�ص������اء، وقد اأوكلت هذه  دوران الأ

املهم������ة اإىل املخرج الهن������دي مظفر علي، حيث 

تقدر تكلفة اإنتاج هذا الفيلم بحدود 25 مليون 

دولر، ويتوقع اأن يتم اإجنازه نهاية عام 2008. 

ويعد ه������ذا الفيل������م اأول عمل ت�ص������هم فيه 

ال�رشكة اخلليجي������ة التي تقودها نايلة اخلاجة، 

وهي خمرج������ة �ص������ينمائية اإماراتية، وقد جرى 

التف������اق على اإنت������اج هذا العم������ل على هام�ض 

مهرجان ال�صينما يف روما، �صمن فعاليات بزن�ض 

�صريت، وهي تظاهرة ت�صم املنتجني واملوزعني 

ال�صينمائيني للتعارف وبحث م�صاريع �صينمائية 

م�صركة.

طار اأبدت ال�ص������لطات الركية  ويف ه������ذا الإ

ا�صتعدادها للم�ص������اهمة يف اإنتاج الفيلم، حيث 

نا�ص������ول، كما  �صت�ص������ور بع�ض م�ص������اهده يف الأ

حاز امل�رشوع على دعم اليون�ص������كو، خا�صة واأن 

هذا الع������ام يوافق الذكرى 800 مليلد الرومي، 

وقد اأعلنت املنظمة الأممية هذه ال�ص������نة �صنة 

الرومي.

أوبول������دي  أك������د به������ذه املنا�ص������بة اإيغ������ور ا وا

يطايل يف  مدي������ر �رشكة اإي�ص������تار وال�رشي������ك الإ

نتاج،اأهمي������ة اإنتاج هذا الفيلم الذي ي�ص������ور  الإ

حياة �صخ�ص������ية ما تزال توؤث������ر فينا بعد مرور 

ثمانية قرون من الزمان، ل�صيما يف هذا الوقت 

�ص������لم  بال������ذات حيث يدور جدل كبري حول الإ

و�ص������وء الفهم له، فالرومي هو تلك ال�صخ�صية 

بواب لعامل ملوؤه احلب  ال�ص������وفية التي تفتح الأ

)6(
وال�صفاء. 

نوتة مو�صيقية يف خمطوطة تراثية: 

تلقي خمطوطات عربي������ة باملكتبة الوطنية 

يف ال�ص������ويد اأ�ص������واء على جوانب جمهولة من 

احل�ص������ارة العربية م������ن خلل جه������ود علماء 

أو الفنون،  تخ�ص�ص������وا يف العل������وم الطبيعي������ة ا

واإحدى هذه املخطوطات و�ص������عها �صاحب اأول 

نوتة مو�صيقية معروفة. 

وقد �صدرت عن مكتبة ال�صكندرية ن�صخة 

رقمية ت�صم �صبعاً من هذه املخطوطات بعنوان: 

نوادر خمطوطات املكتبة امللكية بال�صويد، حيث 

اختاره������ا وق������دم له������ا الدكتور يو�ص������ف زيدان 

مدي������ر مركز ومتح������ف املخطوط������ات مبكتبة 

ال�صكندرية.

وقال زي������دان: اإن اأهمية هذه املخطوطات 
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تتجل������ى بكونها جمموعة متنوعة، وبع�ص������ها ل 

يكاد يوجد منه ن�ص������خة اأخرى يف العامل، م�صرياً 

اإىل اأن املكتبة امللكية بال�صويد حتتوي مئات من 

املخطوطات العربية الت������ي ل يعرف الباحثون 

كيف ا�ص������تقرت هناك، مرجحاً اأن معظمها مت 

ال�ص������تيلء عليه خلل حروب ال�ص������ويديني مع 

�صعوب �صمال وو�صط اأوروبا، واأ�صاف اأن مركز 

�صدار  املخطوطات مبكتبة ال�صكندرية يتبنى الإ

الرقمي ل�صل�ص������لة اإ�ص������دارات »املكتبة الرقمية 

للمخطوطات« بهدف تقدمي الن�صو�ض اخلطية 

فادة الباحثني  النادرة املنزوية يف اأنحاء العامل لإ

الراثيني يف املجالت املختلفة من خلل �صورة 

�صل و�صوحا ودقة.  رقمية ل تقل عن الأ

أ�ص������ار زيدان اإىل اأن مرك������ز املخطوطات  وا

اأ�ص������در قبل �صنوات جمموعة رقمية خمتارة من 

أوب�ص������ال  ن������وادر املخطوطات العربية بجامعة ا

بال�صويد »وهي واحدة من اأهم واأعرق اجلامعات 

ألفي������ة جتاوز  باأوروب������ا... منه������ا خمطوط������ات ا

ل������ف عام مثل املخطوطة النفي�ص������ة  عمرها الأ

من كتاب »�رش اخلليقة و�ص������نعة الطبيعة« التي 

�صدار  كتبت �صنة 322 هجرية«.، واأو�صح اأن الإ

الرقمي اجلديد ي�صم خمطوطة كتاب »تلخي�ض 

مفتاح احل�ص������اب« الذي ينفي اعتقاد كثري من 

الباحث������ني يف الراث العربي باأن القرن العا�رش 

الهجري )ال�ص������اد�ض ع�رش املي������لدي( وما تله 

كان زمن������اً خاليا من العلم العربي م�ص������رياً اإىل 

اأن موؤلف الكتاب جم�ص������يد الكا�ص������ي وهو من 

بلد فار�ض كتبه ثم اخت�رشه اإىل ثلثني ف�صًل 

أنه عن������ي بتاأليف كتاب كبري  وذكر يف مقدمته ا

لكن������ه اخت�رشه ليكون مرجعاً درا�ص������ياً لطلب 

الريا�صيات يف �صمرقند. 

�صار اإىل اأن ن�رش هذه املخطوطة رقميا 
أ كما ا

أثر اإيجابي على �صعيد التاأريخ لعلم  �صيكون له ا

أثبتت البحوث  الريا�صيات عند امل�صلمني حيث ا

خ������رية اأن العل������وم الريا�ص������ية كانت حا�رشة  الأ

آنذاك هو  يف ذل������ك الزمان »واأن اأهم ريا�ص������ي ا

جم�صيد الكا�صي« وا�صمه غياث الدين جم�صيد 

بن م�ص������عود بن حممود وتويف �صنة 919 هجرية 

وكان نابغة يف العلوم الفلكية والريا�صيات. 

وق������ال زي������دان اإن املخطوط������ة الثاني������ة يف 

�صدار هي »الر�ص������الة ال�رشفية« وهي »اأقدم  الإ

الن�ص������خ اخلطية املحفوظ������ة باملكتب������ة امللكية 

ال�ص������ويدية« وتقع يف 93 ورقة وهي ن�صخة من 

ر�ص������الة عنوانها »الر�ص������الة ال�رشفية يف الن�صب 

التاأليفية« وموؤلفها هو املو�صيقي ال�صهري �صفي 

رموي  الدين عبد املوؤمن بن يو�ص������ف امللقب بالأ
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ن�ص������بة اإىل بلدة اأرمية باذربيجان حيث ولد بها 

�صنة 613 هجرية وعا�رش �صقوط بغداد املروع 

على يد هولكو �ص������نة 656 هجرية. واأ�ص������اف 

حداث مل متنعه من ال�ص������تغال بفن  اأن تل������ك الأ

املو�ص������يقى والنبوغ فيه واملواظبة على التاأليف 

يف ه������ذا الف������ن الدقيق حتى وفاته �ص������نة 693 

أنه اأول م������ن عرف النغمات  هجري������ة. مرجحاً ا

تعريف������ا علميا دقيقا »وهو �ص������احب اأول نوتة 

مو�صيقية و�صلتنا من القرون القدمية واأول من 

دوار كم�صطلح مو�صيقى« يف كتابه  ا�صتخدم الأ

دوار يف املو�صيقى«.  »الأ

رموي تناول بالدرا�صة يف  وبني زيدان اأن الأ

خمطوطة »الر�صالة ال�رشفية« الراث املو�صيقي 

ال�صابق عليه منذ زمن اليونانيني القدامى واأن 

املخطوطة ت�ص������تمل على خم�ص������ة اأق�صام فيها 

�ص������كال التو�ص������يحية واجلداول  الكث������ري من الأ

اخلا�صة بتوزيع الن�ص������ب املو�صيقية والعلمات 

وتار لي�ص������تدل بها على  التي تو�ص������ع عل������ى الأ

خمارج النغمات. 

وقال: اإن املخطوط������ة الثالثة يف املجموعة 

عنوانها »النا�ص������خ واملن�ص������وخ« وهو اأحد علوم 

ألفها  �صلمي. وتقع املخطوطة التي ا الراث الإ

هب������ة اهلل البغ������دادي يف 15 ورقة كتبت بخط 

فار�ص������ي دقيق وهي موؤطرة ومل يذكر نا�ص������خها 

أنها كتبت يف  ا�ص������مه ول تاريخ ن�صخها مرجحا ا

�صار اإىل وجود 
أ القرن احلادي ع�رش الهجري. وا

ن�صختني »�صهريتني« من ر�صائل حمزة بن علي، 

خرى  وىل بدار الكتب امل�رشية بالقاهرة والأ الأ

مبكتبة الدولة بربلني واأن ن�صخة املكتبة امللكية 

ال�صويدية كانت جمهولة متاما للباحثني. 

أي�ص������اً كت������اب »خريدة  وت�ص������م املجموعة ا

وروبيون  العجائب« الذي »اأقبل امل�صت�رشقون الأ

عل������ى ن�رش اأج������زاء منه وترجمت������ه« منذ القرن 

الثامن ع�رش قبل �ص������دور طبعات������ه العربية يف 

م�رش بع�رشات ال�ص������نني وعنوانه كامًل »خريدة 

العجائب وفريدة الغرائب« ون�ص������ب اإىل الفقيه 

عمر بن الوردي �رشاج الدين اأبي حف�ض املتوفى 

رجح حلفيده  �ص������نة 749 هجرية لكنه عل������ى الأ

الذي يتطابق معه يف كنيته وا�ص������مه وتويف �صنة 

861 هجرية. 

اأي�صاً خمطوطة  �ص������دار الرقمي  وي�صم الإ

»ر�صالة عمر بن الوردي يف ر�صم الدائرة« وهي 

آثار  أنيق مذهب به ا مزخرفة ملونة ذات غلف ا

ترميم قدمي. وكتبت �ص������نة 1015 هجرية وتقع 

ر�ض  يف 161 ورقة وبها خرائط ور�صوم ل�صكل الأ

أقاليم  وملواق������ع البلدان ومو�ص������ع الكعبة م������ن ا
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العامل. وقال زيدان اإن اخلرائط زادت من قيمة 

كتاب ابن الوردي )احلفيد( ورفعته اإىل م�صاف 

املت������ون اجلغرافية العربي������ة املرموقة واأحلقت 

موؤل������ف املخطوطة بكب������ار اجلغرافيني العرب 

)7(
دري�صي والقزويني. وامل�صلمني من اأمثال الإ

مكتبة رقمية عاملية: 

قالت منظمة الأمم املتحدة للربية والعلوم 

والثقاف������ة )اليون�ص������كو( اأن مكتب������ة الكونغر�ض 

مريكية �صتتعاون معها يف اإن�صاء مكتبة رقمية  الأ

عمال من �صتى اأنحاء العامل.  لأ

وقالت اليون�ص������كو يف بيان له������ا: اإن مبادرة 

املكتب������ة الرقمية العاملية �ص������تقوم باإدخال مواد 

فريدة ونادرة من املكتبات واملوؤ�ص�صات الثقافية 

خرى يف اأنحاء الع������امل يف الكمبيوتر وجعلها  الأ

متاح������ة جمان������اً عل������ى النرنت، مو�ص������حة اأن 

حمتويات ه������ذه املكتبة �صت�ص������مل املخطوطات 

واخلرائ������ط والكت������ب واملقطوعات املو�ص������يقية 

وامل������واد  ف������لم  والأ ال�ص������وتية  والت�ص������جيلت 

املطبوعة وال�صور ال�صوئية. 

وقد ب������داأت ه������ذا امل�رشوع ال������ذي تدعمه 

�رشك������ة غوغل العملق������ة يف جم������ال النرنت 

مكتب������ة الكونغر�������ض يف ع������ام 2005 به������دف 

اإدخ������ال �ص������جلت الثقافات الك������ربى يف العامل 

عل������ى الكمبيوت������ر، واأو�ص������حت اليون�ص������كو اأن 

ويل له������ذه املكتبة يعم������ل باللغات  النم������وذج الأ

ال�صت الر�صمية يف الأمم املتحدة وهي العربية 

نكليزية والفرن�ص������ية والرو�صية  وال�ص������ينية والإ

أي�صاً الربتغالية، واأن هذا النموذج  �صبانية وا والإ

ي�صمح للم�ص������تخدمني بالبحث باملكان والزمن 

واملو�صوع واملوؤ�ص�صة امل�صاهمة.

ويهدف هذا امل�رشوع الذي يعد مبادرة من 

ال�رشكات الكربى العاملة يف جمال النرنت ومن 

بينها: غوغل وبع�ض املكتبات الوطنية يف رو�صيا 

وم�رش والربازي������ل اإىل فتح جمموعات املكتبات 

)8(
العاملية اأمام جمهور عاملي على النرنت.

لي�صنج الفائزة بجائزة نوبل: 

بعد طول ترق������ب وانتظار ف������ازت الكاتبة 

جنليزي������ة دوري�ض لي�ص������نج بجائ������زة نوبل يف  الإ

أة الثانية  داب لعام 2007، وتع������د بذلك املرا الآ

ع�رشة يف قائمة الن�صاء الفائزات بهذه اجلائزة 

املثرية للجدل. 

و�رشحت لي�صنج ذات الثنني وثمانني عاماً 

أنها �ص������عيدة جداً  عق������ب اإبلغها به������ذا الفوز ا

لكونها ما زالت على ات�ص������ال مع النا�ض، حيث 

اإن هذا الت�صال احلميم يف هذه ال�صن املتاأخرة 

يبدو وكاأنه نوع من ال�صحر املبهر. 
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بوين بريطانيني  ولدت لي�ص������نج ماي تايلر لأ

أكتوبر/ت�رشين  يف اإيران يف الثاين والع�رشين من ا

أبوها يعمل يف امل�رشف  اأول ع������ام 1919، وكان ا

مرباط������وري باإيران عندما ول������دت دوري�ض،  الإ

وكانت اأمها تعمل يف جمال التمري�ض، ثم انتقلت 

اأ�رشتها عام 1925 اإىل امل�صتعمرة الربيطانية يف 

رودي�ص������يا اجلنوبية بعد عدة اإغراءات بالرثوة 

واجلاه من خلل زراعة الذرة ال�صفراء. 

حاول والداها التّكيف مع احلياة اجلديدة 

القا�ص������ية يف امل�ص������توطنة، ولك������ن ب������اءت هذه 

�رشة عا�صت اأكرث  املحاولت بالف�ص������ل. اإل اأن الأ

من ثلثني عاما و�صط جمتمع قائم على العزل 

قلية البي�صاء.  العن�رشي والتع�صب و�صيادة الأ

كانت دوري�ض لي�ص������نج مث������ل بع�ض كاتبات 

جنوب اأفريقيا �ص������نعن باأنف�صهن ثقافتهن مثل 

اأوليف �رشايرن، ونادين جوردمير، وهي بح�صب 

مقولته������ا التي ت�ص������ري اإىل اأن الطفولة احلزينة 

دب، وكانت حياتها  تبدو وكاأنها تنتج كت������اب الأ

حتدي������اً لعتقاده������ا باأن النا�ض ل ي�ص������تطيعون 

مقاومة التيارات ال�صائدة يف جمتمعاتهم، بينما 

كانت هي يف هذا الوقت تقاتل �ص������د التيارات 

البيولوجي������ة والثقافية العنيف������ة التي اأجربتها 

مومة دون اعرا�ض،  على الغرق يف الزواج والأ

أي�ص������ا �صببا يف التعبري عن  وكانت هذه احلياة ا

�رشا�ص������تها يف اأعماله������ا الروائية والق�ص�ص������ية 

تقريباً. 

ق�صو�ص������ة  بداأت دوري�ض لي�ص������نج كتابة الأ

والرواية يف مطلع �ص������بابها املبك������ر، كما كتبت 

جمموعة من املقالت �ص������د الفا�صية التي كان 

امل�ص������توطنون يف اأفريقيا يتعاطفون معها، ويف 

ول م������رة اإىل بلده������ا،  ع������ام 1949 انتقل������ت لأ

جنليزي،  وهناك بداأت م�ص������ريتها مع الي�صار الإ

حيث �صعرت بنوع من التعاطف الطبيعي معه، 

وبداأت ت�ص������عر اأن جيلها مل يتخ������ل عن تقاليده 

أثناء مقاومة الفا�صية. الن�صالية التي اكت�صبها ا

وىل  الأ روايته������ا  ن�������رشت   1949 ع������ام  يف 

»الع�ص������ب يغني«، وبداأت مهنتها كاتبًة حمرفة 

دبية، كما بداأت  تاأخذ طريقها اإىل ال�ص������احة الأ

جته������ر باأفكارها املعادية للتفرق������ة العن�رشية، 

أتها هذه �ص������ببا يف اإعلنها اأجنبية  وكان������ت جرا

حمظورة على كل من رودي�صيا اجلنوبية وجنوب 

اإفريقيا.

كتب������ت دوري�������ض لي�ص������نج اأعماله������ا املميزة 

ح������داث  ه������م الأ مبو�ص������وعاتها التلخي�ص������ية لأ

ال�صيا�ص������ية والجتماعية للق������رن الع�رشين مثل 

رواي������ات »املفكرة الذهبية«، و�ص������ريتها الذاتية 



�شفحات من الن�شاط الثقايف

463 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

املعنونة »حت������ت جلدي« والتي ف������ازت بجائزة 

ف�ص������ل �ص������رية، و»اأطفال العنف«  جيم�ض تيت لأ

)1951-1959( وهى عبارة عن رواية تعليمية 

ت������دور ح������ول منو وع������ي البطل داخل نف�ص������ه، 

كما كتبت لي�ص������نج روايتها »دف������ر امللحظات 

الذهبي« 1962 من خلل جت�ص������يد �صخ�ص������ية 

أة ع�رشية بعمق وتف�صيل كبريين، وقد متت  امرا

أة ا�ص������تثنائية غري  مهاجمة لي�ص������ينج باأنها امرا

أنثوية يف ت�صويرها للغ�صب العدواين الن�صائي،  ا

لكنها ردت بالق������ول »على ما يبدو اأن ما كانت 

تفكر به الن�ص������اء، وي�ص������عرن به، ويواجهنه، قد 

جاء مفاجاأًة عظيمة للجميع«. 

ومتث������ل مرحلة ال�ص������بعينيات والثمانينيات 

تطوراً جديداً بالن�ص������بة للي�ص������نج حيث حتولت 

كتابته������ا الروائي������ة اإىل مرحلة من الت�ص������وف 

والتاأمل عربت عنها خلل رواياتها »بيان موجز 

ملنحدر اإىل �ص������قر« 1971، و»ومذكرات ناج من 

املوت« 1974، و»�صهيل فى اآرغو�ض« 1979.

خرى التي كتبتها لي�ص������ينج  عمال الأ ومن الأ

رهاب������ي الطي������ب«  يف الثمانيني������ات رواي������ة »الإ

1985، و»الطفل اخلام�ض« 1988، اإ�صافة اإىل 

روايتني حتت ا�ص������م م�صتعار هو »جني �صومرز«  

وهم������ا: »مذكرات جار طيب«، و»اإن كان الكبار 

ي�صتطيعون«.

يف يونيو عام 1995 فازت دوري�ض لي�ص������نج 

بدرجة الدكتوراه الفخرية من جامعة هارفرد، 

ويف العام نف�ص������ه زارت جن������وب اأفريقيا لروؤية 

ابنته������ا واأحفادها وللرويج ل�ص������ريتها الذاتية، 

وىل من������ذ اأن مت  وكانت ه������ذه هي الزي������ارة الأ

اإبعادها بالق������وة عام 1956 ب�ص������بب توجهاتها 

آنئذ. ال�صيا�صية ا

ق�صو�صة  أي�ص������اً الأ كتبت دوري�ض لي�ص������نج ا

وامل�رشحية اإ�صافة اإىل اأعمالها الروائية، ون�رشت 

قا�ص������ي�ض ع������ام 1965 كتبتها  جمموعة من الأ

على مدى ثلثني عاماً، �ص������كلت هذه املجموعة 

متنوعاً فكرياً وتط������وراً مرت به الكاتبة خلل 

�صنوات الغ�صب وامليتافيزيقيا، كما مثل امل�رشح 

بداعاته������ا فقد كتبت  أي�ص������ا �ص������احة متميزة لإ ا

»اللع������ب مع النم������ر وم�رشحيات اأخ������رى« عام 

1996، وه������ى عبارة عن ثلث م�رشحيات هي: 

»اللعب مع النمر«، »الباب املغني«، »وكل بروؤيته 

اخلا�صة«، وقد تعاونت لي�صينج مع فيليب جل�ض 

عل������ى كتابة ن�������ض اأوبرايل ه������و »الزيجات بني 

أربعة وخم�ص������ة«، وعر�ض هذا  املناطق ثلثة وا

الن�ض يف هايدليربج باأملانيا، كما �ص������در املجلد 

الثاين ل�صريتها الذاتية عام 1996، ويوثق هذا 

املجلد ملرحلة و�صولها اإىل اجنلرا عام 1949.
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ن يف ه������دوء  وتعي�������ض دوري�������ض لي�ص������نج الآ

�ص������يخوختها و�ص������كونها يف من������زل م������ن ثلث 

طوابق بتلة هامب �صتيد يف �صمال غرب لندن، 

حيث نقل لها ال������ربق هذا الفوز الكبري بجائزة 

داب لعام 2007 ع������ن جممل اأعمالها  نوب������ل للآ

)9(
ن�صانية. بداعية والإ الإ

مهرجان حول ثقافات �صعوب البلقان: 

أثينا فعاليات  اختتمت بالعا�صمة اليونانية ا

مهرجان ثقافات �صعوب منطقة البلقان بحفل 

مو�صيقي وقراءة �ص������عرية ل�صعراء مثل جفاهري 

ألبانيا، ونيكول�ض كاد�ص������يف من  �ص������باخيو من ا

بلغاريا وميكريا دين�ص������كو م������ن رومانيا واإيفان 

كانتزان�صكي من �رشبيا.

وكانت اأورك�ص������را بلجراد قد اأحيت حفًل 

مو�ص������يقياً عزف������ت فيه مقطوعات مو�ص������يقية 

لفنانني من اليونان وبلغاريا ورومانيا و�رشبيا، 

أيام املهرجان حتدث فيها كوكبة  كما حتدث يف ا

أ�صاتذة اجلامعات اليونانية املتخ�ص�صني يف  من ا

داب واللغة والتاريخ وفن العمارة. الفنون والآ

أ�ص������تاذ البيزنطيات  وتن������اول نيكو�ض زيا�ض ا

أثينا يف حما�رشت������ه الراث الثقايف  يف جامع������ة ا

اأن  اإنق������اذه، واعت������رب  البيزنط������ي وحم������اولت 

مرباطورية البيزنطية كانت م�صكونية الطابع،  الإ

وقد اعتمدت يف ا�ص������تمرارها على ركائز منها 

رثوذك�صي واللغة اليونانية والتنظيم  املذهب الأ

الروماين.وا�صتعر�ض زيا�ض عدداً من الكنائ�ض 

رثوذك�ص������ية الت������ي يجري �ص������يانتها يف دول  الأ

بلقانية، م�ص������رياً اإىل اأن تل������ك اجلهود تتم باأيد 

حملية وم�ص������اعدات من جهات ثقافية يونانية 

)10(
وعاملية.

 �صينيون يجمعون حتفًا تاريخية: 

ويف مقاطعة قان�ص������و الواقعة �صمال غرب 

ال�صني بداأت حملة �ص������عبية وا�صعة تهدف اإىل 

أك������رث من األف حتفة تاريخية منت�رشة بني  جمع ا

املواطنني املحليني.

وقد قدم ح������وايل 40 متحف������اً طلبا جلمع 

التحف التاريخية بني املواطنني مل�صلحة قان�صو 

نباء ال�ص������ينية  ث������ار، ومنها وفق������اً لوكالة الأ للآ

»�ص������ينخوا« 1200 حتفة تاريخي������ة ل�31 متحفاً 

�صجلت يف برنامج اجلمع يف هذا العام.

واين  تركز هذه التح������ف التاريخية على الأ

والفخاريات،  وعية احلجري������ة  والأ الربونزي������ة 

ومنها بع�ض التحف التاريخية لها قيمة عالية 

للحماية والدرا�صة العلمية.

يذك������ر اأن قان�ص������و غني������ة مب������وارد التحف 

التاريخية، واكت�صف فيها اأكرث من 13000 موقع 
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اأثري قدمي.وكذلك مت بن������اء حوايل 80 متحفاً 

خلزن اأكرث من 410 اآلف حتفة تاريخية اإ�صافة 

اإىل عدد كبري من التحف التاريخية منت�رشة بني 

)11(
املواطنني.

يطايل بو�صتيكو:  ثار الإ  رحيل عامل الآ

ويف فلورن�ص������ا ت������ويف ع������ن عمر 87 �ص������نة 

ث������ار امل�رشية القدمية،  عل������م من اأعلم علم الآ

يطايل �ص������ريجو بو�ص������تيّكو، الذي �صارك يف  الإ

عمليات حفر �ص������هرية يف منطق������ة الفيوم، ويف 

ال�صحراء الغربية امل�رشية، ويف النوبة امل�رشية 

وال�ص������ودانية، خا�ص������ة بعد بناء ال�صد العايل يف 

أ�صوان يف ال�صنوات 1963-1968، وما اجنرت  ا

ثار الفرعونية. عنه من تهديدات للآ

يطالية  نباء الإ ولد بو�صتيّكو وفقاً لوكالة الأ

آك������ي« ع������ام 1920 يف مدينة تورينو �ص������مايل  »ا

أ�صه،  ثار امل�رشية يف م�صقط را اإيطاليا، ودر�ض الآ

وعمل باملتحف املتخ�ص�������ض يف جمال بحثه يف 

املدينة نف�صها، لينتقل لحقا اإىل روما ليعمل يف 

متحف الفاتيكان، ومن ثمة اأ�صبح مديرا عاما 

ملتحف فلورن�صا 1955.

يف ال�ص������نوات بني 1961-1964 عمل على 

آثار النوبة امل�رشية، ومنذ �ص������نة  احلفاظ على ا

1964 �������رشع يف حفريات منطقة الفيوم، ومنها 

آثار ملدينة  اإىل منطقة ال�صيخ عبادة، حيث توجد ا

مرباطور الروماين  اإغريقية ترج������ع اإىل عهد الإ

اأدريانو 130 م، كما �ص������ارك يف حفريات مقابر 

�ص������ارك  ق�������رش، ويف 1970-1966  الأ طيب������ة 

يف حفري������ات يف النوب������ة »جبل بركل �ص������مايل 

ال�صودان«، ولبو�صتيكو موؤلفات معروفة يف علم 

ث������ار امل�رشية، ومقالت كث������رية يف الدوريات  الآ

)12(
واملو�صوعات العلمية املتخ�ص�صة. 

بيع لوحة م�رسوقة: 

اأعلنت دار »�ص������وذبيز« للم������زادات العلنية 

ع������ن عزمها بي������ع لوحة كانت ق������د �رشقت قبل 

20 عاماً، والتي وجدت ملقاة قبل �صنوات بني 

املهملت يف اأحد �ص������وارع »مانهات������ان« بولية 

أنها �صتبيع  مريكية..، واأعلنت الدار ا نيويورك الأ

ه������ذه اللوحة التي وجدتها اليزابيث غيب�ص������ون 

أربع �ص������نوات يف  غري امللمة بقيمة اللوحة قبل ا

اأطراف غربي »مانهاتان«- مقابل مليون دولر، 

وكان الفنان املك�ص������يكي روفينو تامايو قد ر�صم 

ه������ذه اللوحة الزيتية عام 1970 وحتمل عنوان 

أ�صخا�ض«. »ثلثة ا

وتبني اأن ثنائياً من هيو�ص������ن مل يك�صف عن 

هويتهما، كانا قد ا�ص������ريا اللوحة، العام 1977 

أنها تعر�ص������ت لل�رشقة  يف دار »�ص������وذبيز«، غري ا



�شفحات من الن�شاط الثقايف

العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 4662008

الع������ام 1987 من م�ص������تودع كانا ق������د حفظاها 

خرى، وقال  في������ه خلل انتقالهما من منطقة لأ

نائب رئي�ض الفن املعا�رش والنطباعي يف الدار 

اأوغ�ص������ت اأوريب «اإن الزوج دفع 55 األف دولر 

مقابل اللوح������ة التي ا�ص������راها هدية لزوجته، 

امل�ص������تفيدة حالياً بع������د وفاة زوجه������ا، من بيع 

اللوحة بعد اإعادتها له������ا موؤخراً، وتقول الدار 

اإن اللوحة قد جتم������ع مليون دولر خلل مزاد 

»فنون اأمريكا اللتينية«. 

اأما ال�صيدة غيب�ص������ون التي وجدت اللوحة 

بني املهملت ف�صتح�ص������ل عل������ى مبلغ 15 األف 

دولر كمكافاأة، حيث كان الثنائي مالك اللوحة 

�صافة اإىل  قد ر�صدا هذا املبلغ ملن يجدها، بالإ

)13(
ن�صبة مل يك�صف عنها من عملية البيع.. 

موؤمتر �صعراء العامل: 

اأما مدينة ناتال الربازيلية ف�صوف حتت�صن 

آي������ار 2008 فعالّي������ات  م������ن 24 اإىل 31 مايو/ا

ّول ل�صعراء العامل، حتت �صعار: ناتال،  املوؤمتر الأ

عداد  بحر من ال�صعر وال�ّصلم. حيث يجري الإ

حالي������اً له������ذه الّتظاهرة اّلتي يوؤّم������ل منها اأكرث 

 يعود باجلدوى على 
ّ
من هدف ثقايّف و�ص������ياحي

كرب لل�ّصمال.  ناتال، مدينة الّنهر الأ

ويف ت�رشيح لها حول ه������ذا املوؤمتر اأفادت 

مينة العاّمة  ال�صاعرة ديل�ص������نياف دا�صبات، الأ

أّن  حلرك������ة �ص������عراء الع������امل، ممّثل������ة الربازي������ل ا

ال�ص������تعدادات انطلقت منذ فرة، يف جانبيها 

 والّتعب������وّي حيث مّت و�ص������ع برنامج 
ّ
جرائ������ي الإ

������ل لدعوة �ص������عراء من كّل القاّرات،  عمل مف�صّ

اإىل جان������ب حم������اور املوؤمتر وم������ا اإىل ذلك من 

دبية وال�ص������عرية  برجمة موازية يف املجالت الأ

علمية، والن�ص������طات الجتماعية  والنقدية والإ

)14(
وال�صياحية. 
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دبية يف دم�شق احلركة الأ

)1918-1800(

�سدر حديثًا، للباحث الدكتور »ا�سكندر لوقا« كتاب حتت عنوان: »احلركة 

القطع  من  �سفحة   /335/ يف  الكتاب  يقع   .»1918-1800 دم�سق  يف  دبية  الأ

الكبري. نقدم عر�سًا له مبا يت�سق واملعطيات املعرفية للكتاب.

*

باحث من �سورية. *

عر�ض وتقدمي: حممد �سليمان ح�سن
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احلرك���ة  خلفي���ات  ول:  الأ الف�ص���ل 

دبية.. الأ

حتدد هذه الدرا�س������ة زمني������اً مبئة وثماين 

ع�رشة �س������نة، هي �سنوات القرن الثامن ع�رش. 

قطار العربية،  وبها تنق�سي حقبة عا�ستها الأ

أربعة قرون- مدة  ومنها بالد ال�س������ام، امتدت ا

حكم ال�سالطني العثمانيني. ففي اأواخر �سنة 

ول جي�ش  /1516/ هزم ال�س������لطان �س������ليم الأ

املماليك بزعامة قان�س������و الغوري يف معركة 

مرج دابق ق������رب حلب 1516/8/14. وبقيت 

الدول العربية حتت حكم ال�سلطنة العثمانية 

وىل )1914-  حت������ى نهاية احلرب العام������ة الأ

قطار العربية )1516-  1918(. تعاقب على الأ

1918( �ستة وع�رشون �سلطاناً. واجه �سالطني 

بني عثم������ان، جملة م������ن املتغ������رات املحلية 

أ�سفرت يف النهاية عن �سقوط تلك  والدولية، ا

مرباطورية. الإ

ففي عهد ال�سلطان �سليم الثالث )1789- 

1807(، بداأت وليته بتحالف النم�سا ورو�سية 

�س������د بالده /1789/ وقام بعدة اإ�س������الحات 

على امل�س������توى الداخلي، من اإن�ساء للمدار�ش، 

وتعميم اللغة الفرن�س������ية، واإر�س������ال البعثات، 

واإن�ساء املكتبات، مما اأدى اإىل خلعه عن العر�ش 

آذار 1807. يف 27 ا

ا�ستهل ال�سلطان ن�سطفى الرابع )1807- 

0808( بالعمل على ن�س������ق اإ�سالحات �سلفه. 

وخا�س������ة اجلي�ش، مع فقدان الن�رش يف جبهة 

الرو�ش.، ومت خلعه بعد مدة وجيزة.

ال�سلطان حممود الثاين )1808- 1839(، 

وا�سل اإ�سالحات �سلفه �سليم الثالث. وخا�سة 

اجلان������ب الع�س������كري، مم������ا اأدى اإىل مواجهة 

نك�س������ارية. كما  بين������ه وبني رج������ال الدين والإ

حاول مواجهة الرو�ش، واحلركة الوهابية يف 

احلجاز. ث������م جاءت ثورة اليون������ان، واحتالل 

فرن�سا للجزائر /1830/. كما واجه ال�رشاع 

مع حممد علي وايل م�رش. وثم عقد جمموعة 

اتفاقات دولية مل ين�س������ى له روؤي������ة نتائجها اإذ 

توفى بتاريخ 1839/6/30/.

ال�سلطان الرابع كان عبد املجيد )1839- 

1861( ال������ذي ورث جمموع������ة من امل�س������اكل 

ال�سيا�س������ية اخلارجية. وخا�س������ة �رشاعه مع 

حمم������د عل������ي وحلفائه. وق������ام مبجموعة من 

�س������الحات الداخلية لتثبي������ت حكمه. ومت  الإ

خ������الل حكمه اإج������الء جي�ش ابراهيم با�س������ا 

من دم�س������ق. ويف عهده ظهرت ق�سية حماية 

امل�سيحيني يف الدولة العثمانية من قبل الرو�ش 

والفرن�سيني، مما اأدى اإىل حرب طائفية.
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يف عهد ال�س������لطان عبد العزيز )1861- 

1876(. الذي ورث اأعباء دين الدولة، وجملة 

من املتاعب ال�سيا�س������ية، من اأهمها امل�س������األة 

ال�رشقية. مما اأدى اإىل اإعالن الثورة يف اإقليم 

مر باإعالن  البو�س������نة والهر�س������ك. وانتهى الأ

الدولة العثمانية واإفال�سها يف 1875/10/5. 

حيث مت خلعه عن عر�سه بتاريخ 1876/5/30. 

وظهر يف هذه الفرتة حزب الحتاد الرتكي.

ال�س������لطان راد اخلام�ش /1876/ مل يحكم 

�س������وى ثالثة وت�س������عني يوماً، اإذ كان يعاين من 

اخت������الل يف عقله. حي������ث مت خلع������ه بتاريخ 

.1876/9/1

جاء بعده ال�سلطان عبد احلميد /1876-

1909/ الذي حاول حزب تركيا الفتاة �سمه 

اإىل �س������فوفه، لكنه جتاوزه ببيان عر�س������ه يف 

د�س������تور /1876/. وقب�ش على احلكم ملدة ل 

تزيد على رب������ع قرن. ويف زمنه عقد معاهدة 

من������ع حرب م������ع رو�س������يا. ويف عه������ده بداأت 

النزع������ات القومية بالظهور وخا�س������ة العرب 

رمن �س������نة  رم������ن الت������ي انتهت مبجزرة الأ والأ

/1896/. ومت اإ�س������قاطه ع������ن العر�ش بتاريخ 

.1909/4/27

أم������ا ال�س������لطان حمم������د ر�س������اد اخلام�ش  ا

رادة الحتاديني.  /1909-1918/ اإذ خ�سع لإ

أ�س������فر  وكان������وا بحد ذاتهم من ال�س������عف ما ا

عن جمموعة من امل�س������اكل من اأهمها احلرب 

وىل، وظه������ور اأول تنظيم عربي  البلقاني������ة الأ

قوم������ي معار�������ش يف باري�������ش 1913/6/18. 

مرباطورية العثمانية  مر ب�سقوط الإ لينتهي الأ

وىل. عقب احلرب العامة الأ

الف�صل الثاين: منابع الثقافة..

مع ات�س������اح ق������درة نظام ال�س������لطنة، على 

اإقفال منافذ املعرفة لفرتة طويلة من الزمن، 

فق������د اأثبت عجزه عن اإخماد الدوافع الذاتية 

لدى النابهني من �سكان الوليات، للو�سول اإىل 



دبية يف دم�شق احلركة الأ

471 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

املعرفة، فكان للمطبعة واملدر�سة وال�سحيفة، 

دبي  وحركات التب�س������ر، وامل�رشح، والنادي الأ

كرب يف ت�س������كيل منابع  وال�سيا�س������ي، ال������دور الأ

الثقافة يف ولية �س������ورية عموماً ودم�سق على 

وجه اخل�سو�ش.

التعليم:  -1

مل تعرف �س������ورية قبل وبعد اأن غدت ولية 

�س������نة /1874/ حياة تعليمية باملعنى املعا�رش 

له������ذه العب������ارة، �س������وى التعلي������م يف اجلوامع 

والزوايا والكتاتيب والكنائ�ش. وبقيت الدولة، 

من حيث اهتمامها ب�سوؤون الولية الداخلية، 

بعي������دة عن رفد ه������ذا القطاع مب������ا يكفل له 

النتظ������ام والتط������ور. لك������ن ردة الفع������ل التي 

اأحدثتها احلملة الفرن�سية والوجود احل�رشي 

�س������باب التي دفعت  يف �س������ورية، من جملة الأ

الدولة اإىل الهتمام بالتعلم. وخا�س������ة اإعالن 

نظام اإدارة املعارف يف �سنة /1869/. فاأن�ساأت 

املدار�������ش احلكومية واخلا�س������ة التب�س������رية، 

�س������المية اخلا�سة. ومع بدايات  واملدار�ش الإ

القرن الع�رشين مل يكن يف دم�سق �سوى مدر�سة 

عدادي= مكتب عنرب(.  واحدة هي )املكتب الإ

وكان التعليم باللغة الرتكية.

الطباعة:   -2

لق������د عملت الدولة العثماني������ة على اإبعاد 

مكان، نظ������راً خلطورة هذه  املطبعة ق������در الإ

لة. وكانت اأول مطبعة دخلت ولية �س������ورية  الآ

يف مرحلة تدخل ابراهيم با�س������ا يف �س������ورية، 

اإذ اأدخ������ل مطبع������ة حجرية كر�س������ها لطباعة 

وامر الع�سكرية. وبقيت �سورية  املن�سورات والأ

حت������ى الع������ام /1855/ اإىل اأن اأدخل مواطنها 

)حنا الدوماين( اأو مطبعة حروف من اأوروبا. 

أن�س������اأت احلكومة العثمانية عام /1864/  ثم ا

اأول مطبعة لها با�س������م )مطبعة ولية �سورية( 

كان������ت تطبع جريدة ت�س������در يف دم�س������ق هي 

جريدة )�س������ورية( باللغتني العربية والرتكية. 

ث������م اأعقبها مطبعة حكومية اأخرى ع�س������كرية 

الطابع هي )املطبعة الع�س������كرية(. ويف العام 

أن�س������اأ خال������د اأفندي عطار ح�س������ن  /1893/ ا

)مطبعة رو�سة ال�سام(، ثم تواىل قيام املطابع 

يف دم�سق.

خزائن الكتب:  -3

مع تعرث وجود املطبعة تعرث وجود الكتاب، 

وعل الرغم من اأهمية دم�س������ق وخزائن كتبها 

أنه������ا كانت ت�س������تورد كتبها من  القدمي������ة، اإل ا

مطبعة )بولق( يف القاه������رة، وبع�ش مطابع 

لبنان. وبقيت دم�سق دون طباعة حلني دخول 

املطبعة اإليه������ا /1865/. وبقيت معظم كتبها 

خمطوط������ة. وكان اأول خط������وة اإيجابية جاءت 
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مع الوايل )مدحت با�سا( يف تاأ�سي�سه )املكتبة 

الظاهري������ة(، فكان������ت اأول مكتب������ة عامة يف 

دم�سق، �سمت جمموعة من املكتبات اخلا�سة: 

ال�سيم�س������اطية،  مكتبة اخلياط������ني، املرادية، 

وقاف، بيت اخلطابة. وو�سل  الياغو�س������ية، الأ

عدد الكتب اإىل /3462/ كتاباً يف عهد الوايل 

روؤوف با�سا، �سنة /1896/. ي�ساف اإىل ذلك 

ديرة والكنائ�������ش وهي ثالث: دير  مكتب������ات الأ

باء الفرن�سي�س������كان، دي������ر اللعازاريني، دير  الآ

الي�سوعيني. ي�ساف اإىل ذلك املكتبات الدينية 

موي، وبع�ش املكتبات  كما يف مكتبة اجلامع الأ

اخلا�سة: ال�سيخ رحمه اهلل النابل�سي، ال�سيخ 

عبد ال�س������الم ال�سطي، ال�س������يخ عبد املح�سن 

املرادي.

ال�صحافة:  -4

اأ�س������اب ال�سحافة ما اأ�س������اب غرها من 

مور مل تقف  طباع������ة ومطابع وتعليم. لك������ن الأ

عند هذا احلد، ففي �س������نة /1865/ �سدرت 

أن�س������اأ  اأول جريدة يف دم�س������ق )�س������ورية(. ثم ا

)م�سطفى وا�سف( جريدة ال�سام( لكن �سدور 

قانون ال�س������حافة العثمانية /1865/ حّد من 

ازدياد عدد ال�س������حف يف دم�سق. ومع �سدور 

د�س������تور /1908/ ت�س������اعف عدد ال�س������حف 

بدم�س������ق حتى بلغ /�س������بعاً وثالثني جريدة/ 

عام /1915/. ومل يكن حال املجالت اأف�س������ل 

من حال اجلرائد. فبني ال�س������نوات /1886- 

آة  1913/ �سدرت يف دم�سق ت�سع جمالت: مرا

خالق، ال�سم�ش، املقتب�ش، النعمة، احلقائق،  الأ

أنف�ش النفائ�ش. العرو�ش، ال�سعب، النا�سئة، ا

دبية:  اجلمعيات الأ  -5

بدءاً من �س������نة /1874/ قامت يف دم�سق 

خم�ش جمعي������ات هي: رباط املحبة، اجلمعية 

التاريخي������ة، اجلمعية اخلرية، جمعية الفنون 

الطبيع������ة، جمعي������ة النه�س������ة العربية. وهي 

جمعي������ات اإ�س������المية م�س������يحية. بعي������دة عن 

ال�سيا�س������ية. وقد مت ت�سفية العديد منها على 

قلتها.

امل�رسح:   -6

يرتبط فن التمثيل باهتمام قطاع وا�س������ع 

م������ن النا�ش. واأول ذك������ر للحركة امل�رشحية يف 

دم�س������ق جاء على ي������د )فيلي������ب وي طرازي( 

�س������نة /1868/ يف عهد الوايل حممد را�س������د 

أ�سكالً اأخرى  با�س������ا. لكن دم�سق كانت تعرف ا

مث������ل: امل�رشح ال�س������عبي املتنق������ل، احلكواتي، 

مور على هذا  الكركوزاتي، املهرج. وبقيت الأ

أبو خليل القباين= 1833- النحو اإىل اأن جاء )ا



دبية يف دم�شق احلركة الأ

473 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

1912(. ث������م بع�ش العرو�ش لف������رق اأجنبية، 

منها)الفرق������ة الفرن�س������ية( التي مثلت يف باب 

توما. اأما النطالق������ة احلقيقية لفن التمثيل 

يف دم�س������ق كانت يف الع������ام /1878/ يف عهد 

أبو  الوايل )مدحت با�س������ا( وعلى ي������د م�رشح )ا

خليل القباين(، الذي قدم اأول اأعماله )ال�سيخ 

و�ساح وم�س������باح وقوت القلوب(. لكن التيار 

ال�سلفي وبع�ش املغر�س������ني واأدعياء ال�سيا�سة 

عملوا على اإبعاد اأبي خليل القباين عن العمل 

امل�رشحي باتهامه باملروق والبدع، فتم اإيقاف 

م�رشحه و�سفره اإىل م�رش.

دبية.. الف�صل الثالث: الجتاهات الأ

حت������ى ع������ام /1875/ كان جمم������ل التيار 

الفك������ري يف بالد ال�س������ام ينحو نح������و التقليد 

وال�سلفية. وبعد هذا التاريخ بداأ مفكرو بالد 

وروبية  ال�س������ام تلم�ش املعطيات احل�سارية الأ

لتوافر قنوات واأدوات الت�س������ال. وقد ق�ّس������م 

املوؤلف الجتاهات الفكرية اإىل ثالث اجتاهات 

رئي�سية هي:

1ً- الجت������اه ال�س������كوين: تكت������ب احلملة 

الفرن�س������ية التي قادها نابليون باجتاه امل�رشق 

العرب������ي، اأهمي������ة خا�س������ة يف الرتوي������ج لهذا 

الجتاه يف دم�س������ق، باعتبارها تهديداً للقيم 

أ�سهمت  �سالمية. ومن هذا املنطلق ا الدينية الإ

دم�س������ق يف �س������د احلملة بتنظيم جي�ش قاده 

ال�س������يخ اأحمد العطار )1725- 1803(، اإمام 

أ�س�ش  ال�سافعية يف دم�سق. العامل الثاين الذي ا

لهذه احلملة يف دم�سق كان احلركة الوهابية. 

والتي قادها يف دم�س������ق ال�س������يخ جمال الدين 

القا�سمي )1866- 1914(. العامل الثالث كان 

أوا فيها هدم  حركة التب�سر امل�سيحي، التي را

�سالمية. كل  �سالم يف قلب املدينة الإ لبنيان الإ

دبية اإىل الوقوع 
هذه العوامل اأدت باحلركة الأ

يف مطب جدل العالقة بني التيار ال�س������كوين 

وم�س������اداته. وقد عمل رواد هذا الجتاه اإىل 

اإعالء مفهوم القدا�س������ة. وا�ستغل ذلك رجال 

ال�سيا�س������ة على خلفية الدفاع عن منا�سبهم. 

دب ال�س������كوين  وكان نتيجة ذلك، اأن عك�ش الأ

يف مقولت������ني، وهم������ا: اإن العثماني������ة، �رشورة 

�س������المية هي من  اإ�س������المية، واإن الوح������دة الإ

لوازم القومية، مبا يف ذلك القومية العربية.

2ً- الجتاه النتقائ������ي: جاء هذا الجتاه 

متالزماً مع حركة الف�س������اد يف اأرجاء الدولة. 

وهو الجت������اه الذي يعمل عل������ى املوازنة بني 

�س������الح، وال�س������لفية ال�س������كونية.  جمتمعات الإ

وهو م������ا حاربته الدولة من خ������الل قوانينها 
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�س������الحية الرامية اإىل احتوائه. والرمتاء  الإ

يف اأح�س������ان الغرب، مما اأدى اإىل �س������دامات 

مبا�رشة بني الدولة وال�س������عب كما ح�س������ل يف 

أدباء  ثورة /1831/ يف دم�س������ق. وق������د متكن ا

دم�س������ق من اإر�س������اء جذور الجتاه النتقائي 

دبية يف مدينتهم، على  يف �س������ميم احلركة الأ

الرغم م������ن كل امل�س������ايقات واملالحقات من 

قبل ال�س������لطات املعنية. فرباأت �سخ�سيات من 

اأمثال طاهر اجلزائري وال�س������يخ جمال الدين 

القا�سمي والدكتور �سالح الدين القا�سمي.

3ً- الجتاه امل�س������تقبلي: جاء هذا الجتاه 

تتويجاً ملوقف الرف�ش الغربي من ال�س������لطنة 

قطار العربية يف  العثماني������ة. فقد عرف������ت الأ

القرن التا�س������ع ع�رش، منو ال�سحافة، وانت�سار 

ندية وامل�س������ارح. ودعا اإىل  الكت������اب، وتعدد الأ

اإحياء الدولة العربية امل�ستقلة. وظهر يف هذا 

الن�س������ق الفكري �سخ�س������يات من مثل: حممد 

كرد علي يف مواجهة مثل: م�س������طفى خلقي 

وجمال الدين القا�س������مي و�س������كري الع�س������لي 

وخليل مردم بك. ولعبت ا�س������تجابة املفكرين 

العرب ملعطيات الث������ورات القومية يف اأوروبا، 

دوراً هام������اً وب������ارزاً يف اإذكاء روح الثورة على 

الواقع ورف�ش ا�س������تمراريته. واأدى يف النهاية 

اإىل املطالبة بنظ������ام الالمركزية يف الوليات 

العربي������ة، ث������م بالنف�س������ال التام عن ج�س������م 

ال�سلطنة.

واملو�صوع���ات  الفن���ون  الراب���ع:  الف�ص���ل 

دبية التقليدية الأ

دبية. لنتماءات  اإن التباين يف الجتاهات الأ

�سيا�س������ية، جاء نتيجة جدل العالقة هذه، يف 

دبي، وانعك�ش على تق�س������يم  النتاج الفني والأ

مو�سوعات  بني  )املو�س������وعات(،  امل�س������امني 

تقليدية وجتديدية. ما قب������ل العام /1875/ 

عم، اجتاهات  كانت الجتاهات يف الغالب الأ

تقليدية �س������كونية، ذات �سبغة فقهية ولغوية، 

وتراجم، وتاأريخ، ورحالت، اإ�سافة اإىل ال�سعر. 

�س������باب داخلي������ة وخارجية.  كان م������رد ذلك لأ

وىل متثلت يف اإعاقة نظم احلكم ال�سيا�سية  الأ

ي تق������دم يف هذا الجت������اه، واخلارجي جاء  لأ

دبية  نتيجة ال�رشخ احلا�س������ل يف ال�سخ�سية الأ

بني واقع احلال وما يكتبه.

لك������ن بع������د الع������ام /1875/، م������ع توافر 

و�سائل التعبر، كال�سحيفة والكتاب وامل�رشح، 

جعل ال�س������ورة تختلف جذري������اً. ميكن اإيجاز 

املو�سوعات التقليدية يف التايل:

1- الدينيات: يدور هذا يدور هذا الباب 
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حول مناجاة اخلالق، ومدح الر�سول العربي، 

أو نا�سئة يف  وما دار من خالفات م�س������تحكمة ا

أ�سماء  م�س������ائل الدين. يف املناجاة جند ثالثة ا

دم�سقية هي: خليل الرومي )1718- 1805( 

وقا�سم القا�سمي ال�س������هر باحلالق )1806- 

1867( وال�س������يخ حمم������ود حمزة احل�س������يني 

املعروف باهلل حم������زة )1821- 1887(. وقد 

متيزت الدينيات على م�س������توى ال�س������عر على 

)�س������اعرية( ال�ساعر ولي�ش ال�سعر، والقت�ساد 

على معاين حمددة، وبالتايل البعد عن ق�سايا 

�سالمي. الدين الإ

دب  الأ ج������اء  الجتماع������ي:  دب  الأ  -2

الجتماعي بعيداً عن ق�سايا النا�ش وم�ساغلهم، 

 
ّ
وبالتايل فقد �س������لته بالبيئة الدم�سقية. وبقي

البحث ي������دور حول مو�س������وعات مثل: املدح، 

أك������رث ما برز هذا  الهجاء، الفخ������ر، الرثاء. وا

أدباء  الجت������اه يف الكتابات ال�س������عرية. وم������ن ا

دم�سق الذين عاجلوا هذه املو�سوعات: ن�سيب 

حمزة )1786- 1849(، عبد الغني ال�سادات 

دباء. وما  )1795- 1849( وغره������م م������ن الأ

أنه مل ي�سل اإىل  دب الجتماعي �س������لباً ا مييز الأ

م�ستوى حفنة من ال�س������عر لو جمع اأح�سنه ملا 

دب الجتماعي. األف ديواناً يف الأ

دب الوجداين التاأملي: كما تطرق  الأ  -3

ال�سعر اإىل املو�سوعات الدينية والجتماعية، 

كذلك تطرق اإىل �سوؤون القلب والعقل. وعلى 

الرغم من اجلدب العاطفي يف القرن التا�سع 

ع�رش لظ������روف اجتماعية واقت�س������ادية، فقد 

ظهرت لدينا بع�ش ال�س������ور امل�رشفة يف هذا 

املجال. وقد ظهر من ال�سخ�سيات الدم�سقية 

يف ه������ذا املج������ال: ال�س������يخ حمم������د العمري 

)1758-        (، حممد اأحمد احلنفي )179- 

1866( واأحمد ال�سفرجالين )1893-1818(. 

وقد تنوعت مو�س������وعات الغ������زل، بني احلب 

أة املتعة. العذري، وقدر املحب حلبيبته، واملرا

أو ما ي�سمى )اأدب  دب الت�س������جيلي: ا 4- الأ

الرتاجم( وال�س������ر والرحالت والر�سائل. وقد 

دبية بدم�س������ق مبثل هذه  حفل������ت احلرك������ة الأ

املو�س������وعات. وتكمن قيمة هذه املوؤلفات من 

حيث �س������دقها يف تناول املعطيات التاريخية. 

ومكانة املوؤلف وعم������ق حتليله وثقافته. ومن 

الكت������ب الت������ي قدمت يف هذا املج������ال: كتاب 

)تاريخ( ملوؤلفه عبد احللي������م اللوجي. وكتاب 

أبو  )حادثة دم�س������ق( ل�س������نة /1844/ ملوؤلفه ا

ال�س������عود احل�س������يبي. وكت������اب حق������ي العظم 

ح������رب  )تاري������خ  بعن������وان   )1955  -1864(
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أم������ا كتب الرتاجم  الدول������ة العلية واليونان(. ا

بعد عن املو�س������وعية  كرث تنوعاً والأ فكانت الأ

�س������باب �سخ�سية و�سيا�س������ية وثقافية. بينما  لأ

قلت كتب الرتاجم لذاتيته �س������وى كتاب �سليم 

عنح������وري )1856-1933( ال������ذي ترجم فيه 

فغاين. وتكاد  حلياة ال�س������يخ جمال الدي������ن الأ

تكون كت������ب الرحالت معدومة، �س������وى رحلة 

ال�سيخ ح�س������ن البيطار اإىل الديار احلجازية. 

ورح������الت اأخ������رى. قليلة. كما ظهر ي�س������مى 

خوانيات )تبادل الر�س������ائل( كما بني  باأدب الأ

ال�سيخ طاهر اجلزائري وال�سيخ جمال الدين 

القا�سمي.

الف�ص���ل اخلام����س: الفن���ون واملو�صوعات 

دبية اجلديدة الأ

ما نق�سده باملو�سوعات اجلديدة، هو ما 

داب من تغر يف ال�س������كل  اأ�س������اب الفنون والآ

وامل�س������مون معاً. اإذ مل يبق ال�سعر هو ال�سائد، 

بل ظهرت مو�س������وعات جدي������دة. ومن ناحية 

امل�سمون، اأ�سبحت املو�سوعات اأكرث اهتماماً 

دب  بحياة النا�ش، فظهرت املقالة والق�سة والأ

التمثيلي )امل�رشح(.

املقالة ال�س������حفية: مع بداية العام   -1

/1908/ كرثت �س������حف دم�سق وجمالتها، اإذ 

ول /1908/ ونهاية عام  و�سلت بني ت�رشين الأ

/1916/ اإىل اإحدى واأربعني �س������حيفة يومية 

و�سبع جمالت بني �سهرية ون�سف �سهرية. وقد 

أ�س������همت يف ن�س������اأة املقالة، كفن اأدبي جديد.  ا

فمن �سحف املعار�سة التي �سدرت يف دم�سق 

بعد عام الد�س������تور: املقتب�ش، الندمي، بردى، 

ال�س������مر، ال������راوي. ومن ال�س������حف املوالية: 

رو�س������ة ال�سام، امل�س������كاة. وقد كانت املقالت 

أو اجتماعية.  املن�سورة بدايات لروؤى �سيا�سية ا

كرث �س������يوعاً،  وكانت املقالة ال�سيا�س������ية هي الأ

اأما املجالت وخا�س������ة )املقتب�ش( ملحمد كرد 

علي، و)العرو�ش( ملاري عجمي، فقد ابتعدتا 

بع�ش ال�س������يء عن ال�سجال ال�سيا�سي الراهن 

دبية ب�سبب  يف وقتها، وابتعدنا عن احلركة الأ

عدم تخ�س�سهما.

اأدب الق�سة: نعني باأدب الق�سة، تلك   -2

القوالب الفنية التي �ساع بها موؤلفوها اأحداثاً 

أو ن�سجها اخليال بهدف حتقيق  واقعية جرت ا

أو اجتماعي. وكانت  أو اأخالقي ا غر�ش تعليمي ا

آة  أدبية يف دم�س������ق ه������ي جملة )مرا اأول جملة ا

الأخالق( �سنة /1886/ ل�ساحبيها �سليم وحنا 

ول منها خ�س�ش لن�رش  عنحوري. الق�س������م الأ

أّنها مل ت�س������تمر طوياًل. وظهرت  الروايات، اإل ا
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بعدها جملة )املقتب�ش( يف دم�س������ق. وكان اأول 

ما ن�رش فيها ق�سة )فجائع البائ�سني( ل�سكري 

الع�س������لي. اإل اأن ظهور الق�سة الدم�سقية كان 

ديب )نعمان ق�س������اطلي(  يف بروت على يد الأ

)1854-1920( يف جملة )اجلنان( ل�ساحبها 

)�سليم الب�س������اتني(. وبعد حوايل ربع قرن من 

الف������راغ ال������ذي اأحدثه توقف )الق�س������اطلي(، 

يعيدنا )�سكري الع�سلي( عرب جملة )املقتب�ش( 

اإىل مفهوم الق�س������ة الق�سرة مبعناه املعا�رش. 

وبني هذا وذاك جند )اإليا�ش عبده القدي�ش( 

)1850-1926( ي�س������در كتاباً بدم�س������ق �سنة 

أ�سماه )نوادر وفكاهات من اأحاديث  /1913/ ا

أ�س������اطر  احليوان������ات( وفيه تعريب لعدد من ا

)لفنوتني(. وهناك اإ�سارة اإىل خمطوطة للقا�ش 

)م�س������طفى خلق������ي( حتت عن������وان )وظائف 

طفال( كتبت على ما يبدو قبل /1985/. الأ

اأدب التمثيلي������ة: نق������رر يف الب������دء،   -3

دب  ن الأ أو ما ي�س������مى الآ اأن اأدب التمثيلي������ة، ا

أدبية يف دم�س������ق،  امل�رشحي، مل ي�س������كل ظاهرة ا

قبل ظهور امل�رشح نف�سه. اإل اأن ظهور احلركة 

امل�رشحية يف �سنة /1870/ على يد اأبي خليل 

القباين /1833-1902( رائد امل�رشح العربي 

ر�س������اليات  املعا�������رش، وحف������الت مدار�������ش الإ

التب�سرية. لقت التمثيليات التي قدمت على 

م�سارح دم�سق املعار�سة والرف�ش وخا�سة من 

رج������الت الدين. لكن ذل������ك، مل يثن )القباين( 

عن الب������دء يف ذلك بعدد من امل�رشحيات ذات 

غلب.  الطابع التاريخي الجتماع������ي على الأ

أقام������وا م�رشحاً يف دم�س������ق، حنا  وكان مم������ن ا

عنحوري و�س������ديقه جورج اأفندي مرزا، وقد 

 )م�رشح الحتاد( الذي ُعّطل بعد فرتة 
ّ
�س������مي

ق�سرة. فحرم بذلك فر�سة التعرف اإىل هذا 

�سباب املنا�سبة  دب حلني ظهور الأ النوع من الأ

له، يف فرتات زمنية لحقة.

خال�صة عامة:

لقد عم������ل احلكام العثماني������ون، يف هذه 

بقائها  الرقعة من البالد، كل ما يف و�سعهم، لإ

متخلفة حتى ل جتد �سبياًل لها اإىل حياة فكرية 

أو راقية كباقي البالد والأمم ال�سائرة  منظمة ا

يف طريق التطور واحل�س������ارة. فبعد ا�ستقالل 

ولية م�������رش عن ج�س������م ال�س������لطنة )1805( 

وا�س������تقالل ب������روت ولي������ة )1887(، ونف������ث 

العثماني������ون حقدهم على الع������رب جميعاً يف 

ربوع املدينة، فحال ذلك بينها وبني املعا�رشة 

فرتة اأط������ول مما عانته القاهرة وبروت. لكن 

دم�سق كانت حتاول النهو�ش من بعد كل كبوة، 
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فه������ي الكبرة دائماً، على الرغم من حماولت 

العثمانيني الدائمة العم������ل على اإفراغها من 

م�س������مونها. ون�ستطيع القول، اأن دم�سق كانت 

دبية يف  �سا�ش للحركة الأ ومازالت املدماك الأ

أدباً،  امل�رشق، �س������عراً ونرثاً، كما هي، �سيا�سة وا

وخلقاً.

 اإ�صدارات

- مطارح������ات يف ال�س������هيونية والعومل������ة 

واحل�س������ارة العربية: كتاب حديث، �سدر عن 

دار اأعراف يف طرطو�ش. ملوؤلفه »عبد الكرمي 

ابراهي������م قم������ربة«. يقع الكت������اب يف /318/ 

�س������فحة من القط������ع الكب������ر. وموؤلفه باحث 

ومرتجم ومتخ�س�������ش باللغة الفرن�س������ية. له 

بحاث والدرا�س������ات الفكرية.  جمموعة من الأ

يق������ول املوؤلف يف كتاب������ه: يق������ول مارك�ش يف 

كتابه امل�س������األة اليهودية »املال هو اإله اإ�رشائيل 

املطماع.. ول ميكن الق�ساء على ال�سهيونية 

اإل بالق�ساء على راأ�ش املال..«.

-  �س������يكولوجية النزاع: كتاب �سادر عن 

احت������اد الكتاب الع������رب بدم�س������ق، ملوؤلفه »د. 

غالين������ا لوبيمونا« ق������ام برتجمته ع������ن اللغة 

الرو�س������ية الدكتور »نزار عيون ال�س������ود«. يقع 

الكتاب يف /184/ �سفحة من القطع الكبر. 

أ�ستاذ اأكادميي. �سدر له اأكرث  واملرتجم باحث وا

من /26/ كتاباً، تاأليفاً وترجمة وتعريباً.

- خلف عربة ال�س������عر: كتاب �س������ادر عن 

ديب ال�س������اعر  احتاد الكتاب العرب، ملوؤلفه الأ

»د. ثائر زين الدين«. يقع الكتاب يف /147/ 

�س������فحة من القطع الكبر. وهو جمموعة من 

دبية والنقدية يف فنون ال�سعر  الدرا�س������ات الأ

واحلركة ال�سعرية يف �س������ورية. واملوؤلف اأديب 

و�س������اعر ومرتج������م. ل������ه ما يزيد ع������ن /14/ 

عماًل، �سادراً عن موؤ�س�سات ثقافية ودور ن�رش 

�سورية.

 - بنية الق�س������يدة يف �س������عر ع������ز الدين 

املنا�������رشة: �س������در ه������ذا الكتاب ع������ن وزارة 

ردنية ملوؤلفه الدكتور »ين�سل �سالح  الثقافة الأ

الق�س������ري«. يقع الكتاب يف /254/ �سفحة 

من القطع الكبر قدم له الناقد الدكتور حممد 

�س������ابر عبيد. وهو درا�س������ة نقدية م�سمونية 

و�س������كلية يف اأدب و�س������عر عز الدين املنا�رشة، 

اأحمد داود احلركة ال�سعرية يف العربية.

- على ر�س������يف اليقظة: جمموعة �سعرية 

ديبة ال�س������اعرة »رحاب دياب« �س������در عن  لالأ



دبية يف دم�شق احلركة الأ

479 العــــــدد 532 كانــــون الثانـــــي 2008

دار اجلليل بدم�سق،تقع املجموعة يف /103/ 

�سفحات من القطع ال�سغر. �سمت جمموعة 

من ق�س������ائد النرث، كتبت يف فرتات زمنية تنم 

عن ارتباطات باملكان والزمان وذاكرة احللم.

ديب ال�س������اعر ال�ساب  -  ت�س������كيل اأول: لالأ

»با�س������م �س������ليمان« �س������درت جمموعة �سعرية 

حتت عنوان »ت�سكيل اأول«. تقع املجموعة يف 

/87/ �س������فحة من القطع الو�سط. من اأجواء 

املجموعة نقتطف املقطع التايل من ق�سيدته 

»�سورة«:

�صغلني

هذا التطريز املحبوك

باأن�صال الع�صب

لبحرية ابت�صامتك

املزروعة بالطيور

...

P   P   P
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دم�شق بوابة اجلمال الكربى

لقد م�سى على وجودي يف دم�سق، ثالثة عقود ونيف، وكثريًا ما �ساألت 

نف�سي عن �رس تعلقي بهذه املدينة اخلالدة، اأهو عبق التاريخ الذي ينبعث 

�سنوات  فيها  ع�ست  التي  القدمية  واأزقتها  حارتها  )من  وزقــاق  حــارة  من 

جدرانها(،  على  وتر�سيعات  ب�سمات  تركُت  معاملها  بدرا�سة  وقمت  طويلة 

زل ومل تزل وم�سات ال�سيوف  اأم من اأنا�سيد املجد التي �سّطرت فيها منذ الأ

تغوي كل اإن�سان يحب احلياة وي�سعى نحو �سدى احللم الوردي لريمتي يف 

ح�سنها وي�سحو يف عامل العطر واليا�سمني..

480

اآخـــر الكــالم
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يف دم�سق مدينة التاريخ واحل�سارة واليا�سمني واملجد، ل اأحد ي�ستطيع 

اأن يعرف كيف ينّبت احلب يف القلب، ول كيف ت�سّج يف ال�سدور ال�سبوات 

والتطلعات.. حيث تتج�سد اأحالم العروبة يف كل هتاف، ويف كل زغرودة ويف 

فق ما يزال  كل خلجة.. يف دم�سق الزمردة املنداحة �رسقًا وغربًا حتى الأ

اأن تظل مفتوحة  اأن مدينته اخلالدة ل بد  اليا�سمني يقاوم.. ي�رس على 

النوافذ.. يف غوطتها اأقدام العطر تنداح.. اأخ�رس.. اأخ�رس..

يف دم�سق القدمية وجدت اأن الفن لي�س جمرد زخارف، بل فن له اأبعاده 

اختزال  هو  والديني..  والجتماعي  الفل�سفي  فكرنا  من  كثري  يف  آفاقه  وا

ملراحل عديدة من تطور الفنون يف ح�ساراتنا القدمية، اأبدعتها اأنامل ل 

عجاب  تعرف امل�ستحيل، كّونتها و�سغلتها و�ساغتها اإبداعات تتقن حرفة الإ

والده�سة، ونا�سها يعرفون كيف يعطون املزيد، وكيف مينحون الوطن املزيد 

من اأبجدية العطاء.

وعراقة  وخلود  عظمة  من  فيها  ما  بكل  الفيحاء،  جّلق  دم�سق،  اإنها 

ع�ساق  حـــالم.  والأ والـــروؤى  الثنايا  يف  متغلغلة  القلب،  يف  دائمًا  حا�رسة 

ليعي�سوا  رحابها  يف  يجتمعون  واجلمال،  وال�سحر  دب  والأ والفن  ال�سعر 

احلياة بكل معانيها ودقائقها، ويتحدثون من القلب عن جمالها وح�سنها 

و�رسمديتها، ويح�ّسون فيها بعبق التاريخ بكل ما فيه من اإ�رساق وحيوية، 

الكلمات  العطاء،  اأعظم  ما  جديد..  تكوين  يف  �سفرًا  بــداعــات  الإ فتكون 

غّذتها ال�سم�س واأنهلتها اأ�رسعة ال�سحاب.

اأن يفتح  ي�ستطيع  الكربى، من ميلك مفتاحها  بوابة اجلمال  دم�سق، 

وتار، وينفخ يف املزمار اأكرث اأحلانه،  بواب، وي�ستطيع اأن يعزف على الأ كل الأ

الفرح،  فيظهر  م�سادره،  اإىل  باجلمال  تلحق  الرقيقة  عواطفه  ويجعل 
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وتتطهر القلوب، لتن�سد اأهازيج نحل، واأطياب فٍل، وريا�س اأقاٍح، وطالئع 

�سبح ندي..

ال�سياء، وميتد  الغافلة، فريتع�س  القلوب  احلــرارة يف  تبعث  دم�سق  يف 

وقائع  من  خ�سبة  م�ساحات  تعطينا  زاهية،  اإ�رساقية  حلظات  اإىل  الب�رس 

داة  ن�سان املبدع اخلاّلق، فتتوحد الفكرة والأ واأحداث ارتبطت بح�سور الإ

بقى التي قال عنها الراحل  والهدف، لريى ما ل يرى، وتكون املحطة الأ

الكبري »البّياتي«:

اأحّبها يف الُقرب والبعد دم�سق �سارت وطنًا للذي    

كتبتها وجدًا على وجد حبي لها ق�سيدة يف دمي    

من منافذ دم�سق الوا�سعة، تت�سع ف�ساءات بعيدة ورحيبة ل حدود لها، 

العتيقة،  جدرانها  على  املحبني  اأ�سعار  نكتب  �سياء،  الأ تبداأ  حيث  ونبداأ 

تتوافق  اإيقاعات  املــجــّردة،  ذن  الأ ت�سمعها  ل  اإيقاعات  نهرها  من  ون�سمع 

ودقات القلب، ونحلم مثلما كان ال�سندباد يحلم عندما كان �سغريًا، ونوجه 

اإىل  اأ�سطورة  اأو  رمز  كل  يتحول  البطيئة  ومع حركته  النهر،  اإىل  �سئلة  الأ

ن�سان والطبيعة. واقع ي�ستق�سي اجلذور، من اأجل خلق �سورة جديدة لالإ
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�صدر حديثاً عن وزارة الثقاقة
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